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Պատմագիրքն Հայոց ի մեծի պատուի են յաչս գիտ

նոցն Եւրոպիոյ, զի ոչ միայն աւանդեն զպատմութիւն

Հայրենի աշխարհին իւրեանց, այլ և բազմադիմի տեղե

կութեամբք զքաղաքական գործոց սաՀմանակից աշխար .

Հացն, ընձեռեն նիւթս ոչ սակաւս ի լըութիւն պատմու

թեանն նոցա անդստին ի Դ դարէն մինչև ցժամանակս

յետինս: Սմին իրի պատուականք են բանասէրս

պատմագիրքն մեր, ոլք Ճառեն զծագմանէ իշխանութեանն

Արաբացւոց և զնախկին աշխարհակալութեանց նոցա,

որպէս Ղևոնդ , զորոյ զպատմութեան դիրս ընծայեմք

զարդիս ի լոյս նորոգ տպագրութեամբ, Սեբէոս, ՅովՀան

նէս կաթողիկոս, Ասողիկ , Թովմայ Արծրունի և այլք:

անտ

Այլ որպէս զի բարւոք ևս ի միտ առցեն վերծանողքն

մեր Պատմութիւնն Ղևոնդի Համակ և զայլոց պատ

մագրաց մերոց, որք զԱրաբացւոց Ճառեն՝ օգտակար վարս

կանիմք կարգել կարձառօտիւ զպատմութիւն ծագ

ման իշխանութեանն Արաբացւոց, զպատճառս աՃման

նորա և զանկման, Հանդերձ տեղեկութեամբք զներքին

վարչութենէ, զհարկաց և դրամոց, զզինուորական կարգէ

և զդպրութեացն Արաբացւոց, այլ և զպատմութիւն

աշխարհածաւալ պետութեան ամիրապետացն և զվիճակ

նուաճեալ ազդաց
և մանաւանդ Հայոց -ընդ իշխանու

թեամբ նոցա ի դարս դարս:
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Ի ժամանակին յորում` վեհապետք երկուց ազգաց

Հզօրաց, որոց ընդ իշխանութեամբ էր աշխարհն Հայ

աստան, Հերակլ կայսր Յունաց և Խոսրով Փարվեզ

արքայից արքայն ահեղ պատերազմգք ի վէգ գային ընդ

իրեարս յաղագս տիրապետութեան աշխարհաց՝ ի խոր

րոց անապատացն Արաբիոյ յառնէր յայնժամ այլ ոi

քարոզ նորոյ վարդապետութեան, որում վիճակեալ էր

մասն կարևոր ունել ի պատմութեան ազգաց և Հիմն ի

վեր տապալել զպետութիւնսն երկոսին Հղօրս:

Էր Մահմէտ ի հին և յազնուական տոհմէ Արաբա

ցւոց ի Խորէյշեանց, որոց արարեալ էր յանձն պահպ

նութիւն նուիրական տեղւոյն Արաբացւոց, աբայ մl

Հենին ի Մեկկէ, ի մի յորմոց որոյ արտաքուստ Հեղիւսեալ

էր վէմ մի սեաւ քառակոյս, զոր ասէին աւանդութեամբ

տուեալ Գաբրիէլի հրեշտակապետին ցԻսմայէլ նահապետ

Արաբացւոց: Մինչդեռ ի պատանի տիս էր Մահմէտ՝

բազում անգամ շրջէր կարաւանօք գործով վաՃառակա

նութեան ընդ աշխարիս օտարս, ուրանօր - դէպ լինէր

նմա ի վերայ Հասանել Ճշմարտութեան Հաւատոցն ի մի

Աստուած ըստ դաւանութեան քրիստոնէից և որէից

և ստութեան բազմաստուած կռապաշտութեան ազգին

իւրոյ այլ L բազում` ինչ վասն քաղաքական կարգաց

և Հանդամանաց և զօրինացն * րէից և քրիստոնէից լսէր

նա յարանցն՝ որք ամի ամի գային բազմութեամբ ի Մեկ

կէ, էր որ ի պէտս տուրևառից և էր որ յերկրպագու

թիւն սուրբ տեղեացն:

Իբրև եՀաս Մահմէտ յարբունս հասակի՝ կին արար

իւր զ* աջիջայ այրի ընչեղ, և ապա յայնմՀետէ զերծեալ
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ի հոգոց օրըստօրեայ պարենին՝ խորամուխ եղև ի խոկ

մունս և յորոՃու i մտաց:

n

Եւ զի ակն ունէին Հրէայք գալստեան Մեսիային,

իսկ Քրիստոս խոստացաւ , թէ առաքելոց է Հայր զմխի

թարիչն, որ ուսուսցէ զամենայն և յիշեցուսցէ զամե

նայն զբանս նորա՝ ) Հարան յայսոսիկ միտք և ուշ

Մահմետի, և յղացաւ խորհուրդ ի միտս նորա , թէ ինքն

իսկ իցէ այրն, որում կայ մնայ աշխարհ՝ ուսանել ի նը

մանէ: Վասն ուշաթափութեանցն, զորս ախտացեալ էր

նա՝ դիւրագոյն ևս էր նմա Համոզկեր լինել մարդիկ,

թէ հաղորդութիւնս ունիցի ինքն ընդ Հրեշտակս , յո

րոց և պատգամս ընդունիցի: - Այր 40- ից ամաց էլր

Մահմէտ, յորժամ՝ քարոզել սկսաւ զվարդապետութիւնն

իւր, թէ «Մի է Աստուած , և Մահմէտ է մարգարէ նո

րա» : Ռայց քարոզութեան նորա Հաւատացին միայն կին

նորա և ազգականքն ( Աբու- Ռէքը և ելի), այլ և բարե

կամք նորա յոյժ սակաւաւորք : Իսկ ժողովուրդն առՀն:

սարակ այնպէս սրտմտեցաւ ՝ զի Հարկ եղև նմա ի փա

խուստ անկանել ի Մեդին: Այս փախուստ նորա ի

Մեկկեայ ի Մեդին քաղաք դիպեցաւ ի 16-րդի աւուր

յուլիսի 622 ամին, և յայսմ օրէ Հաշուեն Մահմետա

կանք զթուականութիւնն իւրեանց, որ կոչեցաւ * էջիր,

այսինքն է փախուստ:

― Մեդին քաղաքի եգիտ Մահմէտ իւր համախոհս,

որոց օդնականութեամբ եմուտ անդրէն ի Մեկկէ և տի

րեաց նմա, և ձեռն էարկ ի կուռս մեՀենին: Եւ թէպէտ

խեթայր ժողովուրդն և թախծել ընդ տեսիլ այպանու

թեանցն և խորտակման աստուածոցն իւրեանց՝ այլ զահի

1) ՅովՀ. լ . 26 :
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Հարեալ յահեղ զօրութենէ յաղթողին, որոյ սուր ի ձե

ոին կալեալ և զպատգամս օրինաց - իւրոց պաՀանջէր

Հնազանդել նմա ՝ յանձն առին ամենեքեան և ծանեան

զնա առաքեալ Աստուծոյ: Ընդ Հուպ և բովանդակ

Արաբիա հաւատաց ի մի Աստուած յԱլլահն և յառա

քեալն նորա ի Մահմետ 1) :

.Օ.Մովսէս և զՅիսուս ի մարգարէս ունի Մահմէտ,

և Համարի զինքն կոչեցեալ ի լրումն օրինաց նոցա:

Պատգամքն նորա, զորս ասէր ընդունել ի Գաբրիէլէ- Մ -

Հրեշտակապետին՝ ) բանք են յօդուածոյք Հոգեշունչք զդի

պաց և զգործոց այնր ժամանակի: Սոքա ամենեքին

-

-տ

ww

1) Å ամօրէն տեղեկութիւնք յաղագս երևմանն Սաչ

մետի և սկզբան աշխարՀակալութեանց նոցա ՝ յամենայն մաս

տենագրաց մերոց քաղեալ կարգեալ է ի միասին Հ . Պա

կանեանց ի Դաւելուածի Հրատարակութեանն իւրոյ Պա

մութեան Սեբէոսի (յէջս 53-70), և Մ . Էմին զթարգ

մանութիւն նոցին ի ռուս լեզու յառաջին աւելուածի թարգ

մանութեանն իւրոյ Պատմութեան ] արդանայ Րարձրբերդ

ցւոյ (յէջս 193—201) : ] ասն որոյ աւելորդ դատեցաւ մեզ

կարգել զայնոսիկ վերստին ի մատենի աստ :

·

2 ) Մովսէս կաղանկայտուացի ( էջ 5 ) , կիրակոս Գան

ձակեցի (էջ 32 ) , թովմայ Արծրունի ( էջ 99 ), լՍամուէլ

նեցի և այլ պատմագիրք մեր վկայեն, թէ ՝ահմետի դի

պեալ իցէ յուղևորութիւնս իւր աբեղայի ումեմն արիանոս

աղանդով , որում` անուն էր Սարգիս Հիրայ կամ խիրայ, և

ի ձեռն նորա տեղեկացեալ քրիստոնէական Հաւատոց ըստ

աղանդոյն արիանոսաց, այլ և օրինացն * րէից, յորոց ապա

բազում` ինչ եմոյծ աֆմտ ի կուրանս, յերիւրելով ըստ

քմաց իւրոց : Իսկ զկուրանն գրեցին թաղման պարսիկ և

րութուռաբ իսմայելացի, ըստ վկայութեան թղթոյն 1 ե

ւոնի առ ( ) մար (տես ի մատենիս էջ 58) և նորին թով

մայի լրծրունւոյ (յէջս 102—103 )։

տ
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յետ մաՀուան նորա ժողովեցան ի մի, որ եղև –սուրբ

գիրքն մահմետականաց Կուրան կոչեցեալ, որ է բովան

դակութիւն Համօրէն օրինաց նոցա, յիրս կրօնից -Համակ

և յաշխարհայինս ): Ուսուցանէ Կուրանն Հաւատալ ի

մի Աստուած յաւիտենական, յարարիչն և նախախնամող

տիեզերաց , ի յարութիւն մեռելոց և ի կեանս յաւիտե

նականս: Պատուիրէ երթալ յերկրպագութիւն ի Մեկ

կէ ըստ նախնումն, թլփատել զարուս ի ծնանելն, ըստ

այնմ՝ որպէս առ ԱբրաՀամու հաստատեցաւ, զլուացումն

յաճախակի ըստ սովորութեան արևելեայց, աղօթել Հըն

գիցս յաւուր, երեսս ընդ Մեկկէ կոյս ունելով , պա

տուիրէ զպահս և զողորմութիւն, տայ իրաւունս բազ

մակնութեան, արգելու զգուշանալ ի գինւոյ և ի խոզեր

նւոյ, որ անսուրբն Համարեալ էր: Դնէ և այս օրէնս

կարևոր, զի Հաւատացեալքն գուն գործեսցեն ծաւալել

զսուրբ Հաւատս (զԻսլամ ) ընդ ազգս օտար: Որք ան

կանիցինն ի պատերազմի՝ ժառանդելոց են զարքայու

թիւն, յորում մնայցեն նոցա ամենազան վայելչութիւնք,

ուր և յաւերժահարսունք
գեղանիք թխակունք ծառայ

եսցեն նոցա: Կեանք մարդոյ կախեալ կան զնախասահ

մանութենէ Աստուծոյ, որ յառաջագոյն
տնօրինէ իւրա

քանչիւրում, և ըստ այս սահման, որ բաղդ կոչի կամ`

1 ) գրոց թարգմանութիւն կուրանին ի Հայ լեզու , չև

ևս տպագրեալ ։ ի մատենադարանս Մայր Աթոռոյ Ս. Էջ

միածնի տեսեալ է մեր օրինակ մի ձեռագիր թարգմանու

թեան նորա, և զայլ ևս օրինակ ի կայսերական մատենադա

րանին Բերլին քաղաքի : Այլ քանզի չունիմք զարդիս ի

ձեռին զօրինակսն՝ ոչ կարեմք ասել Հաւաստեաւ , թէ մի

իցէ արդեօք թարգմանութիւն երկոցունցն և միոյ ժամա

նակի գրութիւն, թէ որիշ որիշ ի միմեանց :

.

•
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Ճակատագիր՝ չիք հնար ելանել : Արգելու Կուրանն - ի

կիրառութիւն զամենայն պատկեր, որ նմանութիւն ինչ

բերիցէ մարդոյ, զի մի այսու Հաւատացեալքն զեղծա

նիցին և դարձցին անդրէն ի պաշտօն կռոց:

Ի կրօնս մահմետականաց մուծաւ բազում` ինչ ի

Հաւատալեաց * րէից և քրիստոնէից, ի դենէն մազդեզան

Օրադաշտի, թերևս և յաղանդոց իսկ անտի Մանիքե
և

ցւոց: Երկու յեղանակաւ - մուծան - ի մաՀմետականու

թիւն Հաւատալիք ինչ դենին մազդեզան, կամ` անընդ–

միջապէս ի զրադեշտական մատենից, կամ` միջնորդու

թեամբ գրոցն Հրէից և մանաւանդ Թալմուդին: Ի

վերջնոյ աստի են վարդապետութիւնն զյարութենէ մե

ռելոց, աւանդութիւնք յաղագս երկնից և դժոխոց, բո

վանդակ վարդապետութիւնն զդիւաց (դիւաբանու

թիւն), նկարագիր ահեղ դատաստանին վերջնոյ և տան

ջանացն յետ մահու . պատմութիւնն յաղագս կամրջին

Սիրաթ (Sirit ) 1 ) կոչեցելոյ , Հերոյ միոյ նրբութեամբ, որ

ձդեալ իցէ ընդ ալքայութիւն և ընդ դժոխս՝ անշուշտ

մուծեալ է ի Կուրանն ի Միդրաշայ գրոցն Հրէից: Իսկ

անընդմիջական մուծմունք ի մատենիցն . րադաշտայ,

թող զայլն ամենայն՝ և յայս ինչ երևի, զի բազում` ու

րեք ի Կուրանին առնի ի կիր զանդիկ բառս dyn (dena ,

դեն): Օրէսք մահմետական կրօնից մեծաւ մասամբն

ռեալ են ի նախկին ծիսից Արաբացւոց, մինչ կռապաշտքն

էին նոքա, զոր օրինակ երթալն յերկրպագութիւն և -

ղօթելն ի մզկթին Մեկկէի: Եւ յետ մահուանն իսկ

Մահմետի ընդունի Կուրանն ազդեցութիւնս օտար

դաւանու թեանց. աղանդք ի կրօնս մահմետականաց ե

-

11

111

1 ) լյս բառ արաբական ի դէպ ելանէ պաֆլաւիկ բա

ռիս Tschinvat.
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րևեցան յետ մտանելոյ Արաբացւոց ի Հաղորդութիւնս

ընդ քրիստոնեայ ժողովուրդս Ասորւոց:

Յամի Տեառն 632- րդի յամսեանն յունիսի, որ օր 8

էր ամսոյն, յերկուշաբաթւոջ, մինչ ի մուտս արեգակն

խոնարհէր՝ ի Մեդին քաղաքի ի հրապարակի անդ

ռաջի մզկթին էր տեսանել շարժումն ինչ և շշուկ և

յուզումն. թուէր իմն, թէ կային մնային ժողովուրդն

ամենայն Համբաւու իրիք լսելոյ, համբաւու մեծի, այլ

ոչ բերկրութեան. զի դէմք ժողովրդեանն թախծեալք է

ին առհասարակ: Ահա կարդաց քարոզն զժամ՝ աղօթիցն

զկնի Ճաշու, և յոտն կացին ամենեքեան: Ելանէր յայն

ժամ` ի տանէն, որ առ երի մզկթին կայր՝ այր ոմն ամաց

իբրև վաթսնից, որոյ գոյնք երեսաց իւրոց սպիտակ, և

դէմք նիհար, Հերք մօրուաց նորա ներկեալ ի շառագոյն,

Ճակատք լայն ի նելքոյ ապարօշից: Թուէր իմն առհաս

սարակ այրն ծերացեալ և ծնկեալ անդր քան զչափ

մաց Հասակին իւրոյ: - Սա էր աներ Մահմետի, որում`

անուն էր Աբու-Ռէքր. ելանէր նա Հանդարտ գնացիւք

յաւադ դրունս մզկթին, զի զաղօթսն պաշտեսցէ ընդ

Մահմետի: Սարտեան ամենեքեան ընդ այս, քանզի ծա

նեան իսկոյն, թէ ոչ ևս ունի զօրութիւն յանձին Մա

մէտ առ ի գալ ի պաշտօն Աստուծոյ, որոյ ոչ երբէք, և

Հիւանդութեան՝ լքեալ էր զաղօթս Հասարակաց,

և դեռ ևս ինմին աւուր յառաւօտեան պաՀու տեսեալ

էր զնա ժողովրդեանն: Իսկ Մահմէտ ի տան իւրում

անկեալ դնէր տապացեալ ի մաՀիՃս, Հանդուցեալ զգը

լուխ իւր ի մէջ բազկաց կնոջ իւրոյ սիրելւոյ դստեր

Աբու-Ռէքրայ, Այիշայի, որ էր կին գեղեցիկ ու թև

տասն ամաց. թափէր յաճախակի յուշոյ և ի ցնորս ան

կանէր. շունչ նորա գամ քան զգամ` արգելոյր ի կոկորդի

ոչ առ
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իւրում` և ծանրանայր և ընդՀատէր: Մինչդեռ մրմնջէր

Այիշայ զաղօթս՝ ետես, և ահա մեռեալ էր Մահմէտ:

Այլ չէ գործ գրչի՝ ի վեր Հանել զչափ և զսահման

յուզմանցն և շշնչոց, որք յարեան աստի անտի՝ յորժամ

լու եղև ամենեցուն, եթէ վախճանեցաւ ՄաՀմտ, զի

փոքր մի ևս՝ և տապալէր գործն զոր գործեաց Մահմէտ.

քանզի յուսացաւ անդէն բազմութիւնն չև ևս պնդեալ ի

նոր Հաւատս, թէ ահա դարձուսցուք մեզ անդրէն զազա

ոութիւնն մեր և զկրօնս նախնեաց, և զի յարեան երկպա

ռակութիւնք յազգականս և ի մերձաւորս Մահմետիյա

ղագս յաջորդութեան նորա, զի չէր ցուցեալ մարգարէին

զոք իւր յաջորդ : Այլ բազմութիւն ժողովրդեանն ըն

տրեաց զերու- Ռէքր, զի նմա յանձն արարեալ էր Մա

մետի պաշտել զաղօթս - փոխանակ իւր. նմա երդուաւ

և Օմար, ընկեր մտերիմ և գործակից Մահմետի, և խոս

տացաւ լինել նմա հաւատարիմ և հնազանդ. և ըստ օ

րինակի Օմարայ արարին ամենեքեան:

Իբրև երդուան ամենեքեան Աբու- Բեքրի՝ յոտն -ե

կաց Աբու-Ռէքը` և ասէ ցայնոսիկ, որ շուրջն կային ՝

զբանս զայս. «Ահա ընտրեցէք դուք զիս , զի Հովուեցից

զձեզ և խնամեցից: Եթէ բարի ինչ արարից՝ օգնական

լերուք ինձ. եթէ չար ինչ գործեցից ՝ նախատեցէք զիս.

քանզի ասել զճշմարտութիւնն ակն յանդիման արանց

իշխանաւորաց՝ նշանակ է Հաւատարմութեան և սիրոյ .

իսկ ծածկելն՝ նշան դաւաճանութեան: Ամենեքին դուք

հաւասարք լիջիք առաջի աչաց իմոց, Հզօրն և տկարն.

և զդատաստանս ձեր արդարութեամբ դատեցայց: Եւ

եթէ թիւրեցայց երրէք ի Ճանապարհաց օրինացն Lu

տուծոյ և մարդարէին նորա ՝ ձեզ ամենեցուն լուծեալ

լիցի բան երդմանն, և մի Հնազանդեսջիք ինձ»:
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Աբու-Րէքր ընտրեաց իւր յաջորդ զՕմար և զՀե

եղև բարեկարգութեանց, և բարւոք խնամեաց զժողո

վուրդն, վասն այսորիկ ամենեքեան հնազանդեցան նմա

առանց քրթմնջելոյ, և գոհ էին զնմանէ: Իսկ () մար ոչ

ըստ օրինակի նորա վարեցաւ, այլ զընտրութիւնյաջոր

դին իւրոյ յանձն արար ի կամս և ի ցուցումն վեցից

րանց աւագաց : Եւ թէպէտ Ալեայ առաւել էին իրա

ւունք քան այլոց ի յաջորդութիւն մարայ, վասն

մերձաւոր ազգակցութեանն ընդ Մահմետի, որոյ ոլր

դի Հօրեղբօր էր ինքն և կին ունէր զսիրելի դուստրն

-

րա զաթիմայ՝ բայց հնարիւք և ջանիւք յիշայի

ոչ ընտրեցաւ նա յայնմ` նուագի, այլ Օթման, որ թէև

այր բարի էր և ազնիւ ՝ բայց թոյլ ի կամս և թոյլ

ի գործ , վասն որոյ և չէր բաւական ի լնուլ զպիի

տոյս ժողովրդեանն և ի կառավարել զպետութիւնն, որ

աճէր և զօրանայր օր ըստ օրէ նոր ի նորոյ յաղթու

թեամբք: Իբրև սպանաւ նա յամին 655-րդի՝ յարեան

անդրէն երկպառակութիւնք և պատերազմ՝ ներքին:

Հուսկ յետոյ ամիրապետ ընտրեցաւ Ելի, որ քաղցր էր

բարուք և մարդասէր և անպաճոյճ՞ կենօք, յորժամ՝ եր

դուէր նմա ժողովուրդն՝ յեց կայր նա յաղեղն իւր:

Թուէր ին, թէ միամտութեամբ Հնազանդելոց են նմա

ամենեքին, որում և իրաւունք ծննդեանն իւրոյ յաջո

ղէին և միաբան ընտրութիւն ժողովրդեանն, այլ ոչ եղև

այնպէս: Քանզի Հայթայթանօք և ջանիւք Այիշայի և

Մուաւեայ ոստիկանին Ասորւոց , այլ և Ամրուի ոստիկա

նին Եգիպտոսի, որ ի նոսա յարեցաւ՝ բարձին ոմանք

ամբաստանութիւն զնմանէ, թէ գործակից լեալ իցէ

սպանմանն (Օթմանի, և ապստամբեցին ի նմանէ: Յա

րիւնահեղ և ի սաստիկ մարտին անկաւ ելի և որդի

և

-
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նորա Հասան, զոր ընտրեալ էր -համախոհիցն - ելեայ

յաջորդ նմա: .Օամիրապետութիւնն կորզեաց Մուա իա,

որ փոխեաց զաթոռ իշխանութեանն ի Մեդինէ իՊաԷ

մասկոս:

և
դատաւոլք

Իշխանութիւն առաջնոց - ամիրապետացն, - որպէս

ցուցանէ և բառս Խալիֆ ՝ էր առաջնորդութիւն ժողո

վրդեանն յիրս կրօնից , կամ` կրօնապետութիւն. այլ նոքա

վարէին և զամենայն գործս ժողովրդոց, նոքին էին և

և զօրավարք զօրացն ի պատերազմի: Յեղա

նակ կենաց նախկին ամիրապետացն գրեա թէ ոչ իւիք

խտրէր ի կենաց սոսկ առն արաբացւոյ . – Աբու -Ռէքր

առնոյր ռոճիկ ի գանձուէն Հասարակաց դաՀեկանս Հինգ

և եթ յաւուրն. ոչ այլ ինչ եթող Օմար զկնի մահուանն

իւրոյ, բայց միայն Հանդերձս, զստրուկն իւր և զուղտն.

ննջէր նա ի վերայ աստիճանաց մզկթին ընդ մուրացիկս.

Օթման տայր համար և զմիոյ միոյ դանգի Ճշգրտու

թեամբ: Ձէր ամիրապետացն իրաւունք շնորՀելոյ ումեք

զկեանս, այլ և նոքին իսկ ընդ դատաստանօք անկանէին:

Կասից պետութեան աղբերք էին այսոքիկ. 1 ) Հարկ

ըստ գլխոյ մարդաթուի յազգաց նուաձելոց, 2 ) Հարկ

Հողոյ, 3 ) Հարկ յեկամտից ի պէտս աղքատաց, 4 ) Տա

սանորդ ի հողոց մահմետականաց, 5 ) Մաքս ի վաՃառաց

և ի գործոց արուեստաւորաց, 6 ) “Նիւթք պաշարոց - ի

նուաՃեալ ազգաց ի ռոճիկ զօրաց, 7 ) Տուդանք ի պար

տելոց, և 8 ) Հինգերորդ մասն յաւարէն պատերազմի, որոյ

չորեքին այլ մասունք բաշխէին մահմետականաց առհա

սարակ:

Երկոքին առաջին տեսակք Հարկաց այսոցիկ գոյին

Ռիւզանդացիս նովին անուամբ (tributum capitis և

tributum soli). գիտեմք զի և առ Սասանեամբք էր ի Պարս–

և ո
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կաստան գլխահարկ ըստ մարդաթուի: Օմար զառաջինն

նշանակեաց Ճշգրտօրէն զսակ այսր Հարկի. յԵգիպտոս

ևյԱսորիս և ամենայն ուրեք ուր ոսկի էր -ի կիրառու

թեան՝ ամենայն արուի Հասակաւորի եդաւ սակ -չորից

դահեկանաց (դենար, solidis ) ամի ամի. - իսկ ուր ուրեք

արծաթով վարէին, որպէս ի Միջագետս և ի Պարս

կաստան՝ Հատուցանէին դրամս 40 Սասանեանց արծա

թիս: Այլ ի զանազան աշխարհս և իսկևիսկ ըատ դա

ւառաց - դաւառաց -փոփոխէր սակ Հարկին: - Ըստ այսմ՝

չէր անփոփոխ և սակ Հարկին ի Հողոյ :

և
Մահմետականաց ամենեցուն մի և հաւասար էին ի

րաւունք. ստացուածք էին Հասարակաց գանձն պետու

թեան և երկիրք նուաճելոց. էր իրաւունք ամենայն առն

մահմետականի առնուլ թոշակ ամ`ըստ ամէ ի գանձուն.

այլ ոչ կարէր ստանալ երկիր և գործել զայն յաշխարհս

նուաձեալ ազգաց. զի մահմետականաց էր լինել դաս

զինուորական, որոյ ի լրումն պիտոյից Հարկ էր նուա

ձեալ ժողովըդոց գործել զերկիր և հայթայթել նոցա

զպարէնն: Վասն այսորիկ այն ինչ այլ ժողովուրդք դուն

գործէին խուսափել յաշխարհագիրն մտանելոյ, որով թէ

զերծանիցին ի Հարկատուութենէ՝ յօժարութեամբ սրտի

մտանէին յաշխարհագիր մահմետականք, որ ինչ աղբիւր

էր եկամտից վասն նոցա:

Ժողովուրդք որք չէին մահմետական կրօնիւք՝

նէին ի պարանոցս իւրեանց նշան յատուկ, ) որ ցուցա

նէր թէ մտեալ իցէ նոցա յաշխարհագիր:

L.

1 ) դահեկանին (դենար ) , յորում էին դրամք 1 () — 12՝

գինք են ըստ այժմուս ֆրանկք 13 գաղղիացւոց . ապա

ուրեմն նուազագոյն գին դրամոյն Համարելի է ֆրանկ մի :

2 ) Օայս սովորութիւն ակնարկէ է ևոնդ և ըստ նմանէ

2
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Քանզի այս օրէնք, որք ի լըութիւն եկին առ () .

րաւ՝ արտունութիւնս մեծամեծս մատակարարէին առն

մաՀմետականի՝ վասն այսորիկ ի ժամանակի աշխարհա

կալութեանցն Արաբացւոց զբազումն օտար դաւանու

թեանց կորզեալ ձգեցին ի մահմետականութիւն, որ ինչ

մի է ի պատՃառաց ծաւալման մահմետական կրօնից ի

սուղ ժամանակի:

-

եռ. նախկին ամիրապետօքն յեղանակք վարչութեան

աշխարհաց պետութեանն և հարկապահանջութեան,

Համարակալութիւն, չափք և կշիռք և դրամք մնացին

անփոփոխք ըստ այնմ, որպէս էինն յիւրաքանչիւր աշ

խարհի յառաջնումն, մինչ չև ևս տիրեալ էր նոցա -

րաբացւոց. գործակալք - պետութեանն Յոյնք էին և

Պարսիկք , որոց և լեզուք էին ի կիրառութեան ի գործս

վարչութեանն: Ժողովուրդք որք ոչ էին մահմետական

օրինօք ՝ զգործս իւրեանց վարէին ինքեանք, և կրօնապետ

նոցա էր դատաւոր Հօտին իւրոյ :

ի

ժամանակի ընդունելութեան կրօնիցն Մահմետի

ունէին արդէն Արաբացիք զհմտութիւն գործոց պատե

րազմի, զոր մարթ էր նոցա ուսանել ի մերձաւոր ազ

գացն, ի Րիւզանդացւոց և ի Պարսից, և մարզել յայն

միկ և ևս ի-Հանապազորդ կռիւս իւրեանց ընդ միմեանս:

Դասք զինուորութեանն Արաբացւոց յօրինեալ էին

ըստ ցեղի ցեղի և էին Հետևակք և Հեծեալք: .Օ.ինք

Հետևակ զօրուն էին ասպար, նիզակ և- սուր, կամ ՝

ղեղն և պարս: Ի պաշտպանութիւն իւրեանց ի կիր

արկանէին զօրքն Հետևակք ասպար մեծ փայտեայ պատեալ

-

Ասողիկ , թէ «դնէր կնիք կապարեայ ի պարանոցս ամենե

ցուն ) ևն . տես ի մատենիս , էջ 127. Ասողիկ , յէջս 132

134:



ժթ

ու

111

կաշւով կամ թիթեղաւ , կամ` ասպար փոքր կոչեցեալ

թարջ. իսկ զէն այրուձիոյն էր նիզակ երկայն: Դեռ ևս

կենդանութեամբ Մահմետի դիտէին Արաբացիք տը

րոՀել զզօրս ի գունդս երիս, ոլք են գունդ միջակ կամ

կենդրոնի, թևք աջակողմեան և ձախակողմեան, ի յառա

ջապահս ի վերջապահս: Իսկ այրուձին ընդ աջմէ և

ընդ ձախմէ, պահպանէր թևոցն երկոցունց: .Ջոկատ

ո.անձինն էր գնդին աղեղնաւորաց. և իւրաքանչիւր ցե

ղի իւր դրօշակ առանձինն: աջալեր մահմետական զօ

րուն էր յոյսն ժառանգելոյ զարքայութիւնն իւրեանց, և

մանաւանդ ակնկալութիւն աւարոյ պարտելոցն և կա

պուտ անկելոց: Րայց թող զայսոսիկ՝ դեր ի վերոյ էր

զինուորութիւնն Արաբացւոց քան զայլոց ազգաց ժա

մանակին և այսու , - զի սակաւապէտք էին առհասարակ

և վարժեալք քաղցի և ծարաւու և նեղութեանց, վասն

որոյ և երագունք էին ի պատերազմի:

և

ը
Առ ամիրապետաւն առաջնով և մանաւանդ երա

կրորդաւն տիրեցին Արաբացիք բազում՝ աշխարհաց. ե

սորիք և Ռաբելոն և Եգիպտոս, աշխարհք փարթամք՝

նուաճեցան մի զմիոյ կնի ընդ իշխանութեամբ նոցա:

Ի մէն մի նուաձեալ երկրի կեայր յարաժամ՝բանակ սպա

ռազէն, որ ի հնազանդութեան ունէր զժողովուրդն և

պաշտպանէր աշխարհին: Օօրավարք բանակացս այսո

ցիկ էին ոստիկանք , - որք յանձանց ըստ կամի ընտրէին

իւրեանց գործակալս: Փոխանորդք էին նոքա ամիրապե

տաց յիրս կրօնից, այլ և էին առաջնորդք զօրուն, վա

րիչք գործոց աշխարհին և դատաւորք, նոքին և ժողո

վողք հարկաց արքունի ի նուաձեալ ժողովրդոց: մի

րապետն () մար զՀետ եղև կարձելոյ զիրաւունս ոստի

կանաց, վասն որոց սահմանեաց ի տեղիս տեղիս գործա
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կալս առանձինն, գադի կոչեցեալ, որք էին Հարկահանք ան–

կախքյիշխանութենէ ոստիկանաց: Այլ ոչ Հաճոյ թուեցաւ

այս յաչս ոստիկանաց, զի Հանէր ի նոցանէ զաղբիւրն կար

րևոր արդեանց նոցա: Որպէս եմի , որ նուաձեալ էր

զԵգիպտոս և ոստիկան էր նորա՝ բողոք եբարձ ընդդէմ`

այսր հրամանի (Օմարայ, թէ «զիարդ լինիցի այս, թէ զեղ

ջերաց կովուն ես ունիցիմ, իսկ զկաթն օտարք կթիցեն»:

Օրենք և սահմանադրութիւնք () մարայ, որովք

կարգաւորեաց զներքին և զարտաքին վիճակ մահմետա

կանաց՝ մինչև ցայսօր Հիմունք օրինաց Համարին յամե

նայն աշխարհս մահմետականաց:

Հետ արիւնահեղ պատերազմին Օմմայեանց ընդ առաջ

նորդութեամբ Մուաւեայ ընդդէմ` լեայ, որ պարագլուխն

համարեալէր և պաշտպան վաղեմի կարգաց և սովորու

թեանց՝ վախճան առնուն ժամանակք նախկին ամիրա

պետաց և յեղանակի վարչութեան նոցա: Յաղթութիւնն

Մուաւեայ ոչ միայն սկիզբն եղև նորոց կարդաց և վար

չութեան, այլ և ի նմանէ և այսր անկաւ ի մահմետա

կանս Հերձուածն երևելի ի Սուննիս և . ի Շ իիս, որոյ

Հերձուածոյն բազմադիմի եղեն Հետևանք ի դարս դարս

ի պատմութեան մահմետական ազգաց:

Ր .

ՄաՀ

ռ

wn

* իմնադիր Հարստութեանն () մայեանց զոր

մէտ ձայնէր Աղքատ՝ Օմարաւ էր ոստիկան Դամաս

կոսի, և կարի կարճեալ էին իրաւունք նորա. Օթմա

նաւ ընկալաւ նա զոստիկանութիւն ի վերայ ամենայն Ասոր

և Jոյժ ընդարձակեցաւ իշխանութիւն նորա: Իսկ

իբրև եղև ամիրապետ՝ եդ զաթոռ իւր ի Դամասկոս, որ

րւոց
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եղև և մնաց քաղաքամայր ամիրապետաց ընդ բովան

դակ ժամանակ տէրութեանն (Օմայեանց, (յամս 661

750):

ዘ

.

Քաղաք կարի վաղեմի է Դամասկոս, շինեալ վաղա

գոյն քան զսկիզբն - պատմական ժամանակաց: Անդստին

ի Հին դարս երևելի էր նա ընդ բովանդակ Փոքրն Ասիա,

և թագաւորք նորա իշխէին ի վերայ ամենայն Ասորւոց:

Վասն դրիցն պատշաճութեան դեռ ևս ի կանուխ ժա

մանակս վայր միջակ եղև Դամասկոս, յորում` ի հաղոր

դութիւն գային իրերաց ժողովուրդք աշխարՀաց աշ

խարհաց և փոխանակէին զվաճառս ընդ միմեանս, վասն

որո ընդ Հուպ բարգաւաՃեցան ի նմա կեանք քա

ղաքային: Ձեն ժամանեալ մեզ տեղեկութիւնք, թէ

յորում վիճակի լեալ իցէ Դամասկոս ի ժամանակս տի

րապետութեանց Ասորեստանեայց, Քաղդէացւոց, Րա

բելացւոց և Պարսից. Եզեկիէլի մարգարէին և եթ

են տեղեկութիւնք կարՃառօտք զնմանէ: Աղէքսանդր

Մեծն յետ յաղթութեանն առ Իսսոս -գետով եգիտ ի

Դամասկոսի զգանձս և զՀարձս Դարեհի ալքային: Յետ

Աղեքսանդրի էր Դամասկոս ընդ իշխանութեամբ Սե

լևկեանց, և զկնի՝ Տիգրանաւ տիրեցին նմա Արշա

կունիք Հայոց, իսկ յետ պարտութեանն Տիգրանայ Մեծի

ի Պոմպէոսէ՝ անկաւ բովանդակ երկիրն Ասորւոց ընդ

իշխանութեամբ Հռովմայեցւոց, որոց փոխհիւպատոսք

յաճախակի նստէին ի Դամասկոս: - Ի քաղաքի յայսմիկ

քարոզեաց Պաւղոս առաքեալ, աստ շինեաց և Թէոդոս

կայսր տաճար Աստուծոյ. իսկ Դիոկղետիանոս նորոգեաց

զհին պարիսպս նորա: Առ պատերազմօքն Րիւզանդա

JLng և Պարսից կարի անշքացաւ քաղաքն աւերածովք:

Աւերակք պարսպացն, որք գոն մինչև ցայսօր՝ վկայ են

.
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ընդարձակութեան նորա ի ժամանակին յորում` տիրեցին

նմա Երաբացիք :

L

Ի ժամանակս (Օմայեանց և ևս ընդարձակեցաւ և

պայծառացաւ Դամասկոս. լի և Հոծ էին Հրապարակք

նորա վաՃառօք և կերտուածովք երեցունց մասանց աշ

խարհի. զեռային ի նոսա ժողովուրդ անՀամար և գործք

Ճարտարապետացն Րիւզանդիոյ զարդարէին զնոսա: Մու

աւիա շինեաց ի քաղաքին իւր - ապարանս. այլ մանա

ւանդ Վալիդ Ա. Ճոխացոյց և զարդարեաց զայն: այսմ`

Ժամանակի ապարանք ամիրապետաց պճ՞նէին յոսկի և

ի մարմարիոն, ձեղունք նոցա , որմունք և յատակք յօրի

նեալ էին միւսիոնաւ , - շատրուանք ջրոց սփռէին զով

ամոքարար, որոց և կարկաջ ք և մրմունջք նիրհ քաղցը

աչաց բերէին: Երամք Հաւուց երգեցողաց գեղգեղէին

զցայգ և զցերեկ ի մէջ ոստոց սաղարթախիտ ծառոց

և երփն երփն բուսոց պատուտակաց: Ի ներքս ի սրտՀ

սրն կէին գեղեցիկքն ի կանայս աշխարհի, որոց սպաս

հարկանէին ստրուկք զգեցեալ ի Հանդերձս մետաքսեայս

յերևելիս, երփներանգն` գունովք: Այլ և բազում վիպա

սանք և բանաստեղծք, երգիչք և նուագահարք բնակէին

յապարանս անդ` ի խրախութիւն և ի դովեստ ամի

րապետաց:

Ինախնումն վիձակ կանանց յապարանս ամիրապետաց

չէր այնպէս վատթար և ստորին, որպէս եղև ի յետոյ ժա

մանակս յաշխարհս մահմետականաց. այլ վայելէին նոքա

յազատութեան, և մասն կարևոր ունէին ի վճիռս քա

ղաքային գործոց, այնպէս զի - երբեմն նոքին իսկ էին

Ճշմարիտ իշխանք պետութեանն (առ Աբդլ-Մելիքաւ ):

Իսկ ի ժամանակաց անտի Վալիդի . (յամս 743—744 )

մուծան հալյձանոցք (Հարէմք ) և փոխեցաւ վիճակ կա
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նանց: Ի Րիւզանդիոյ ընկալան ամիրապետք զսովորու

թիւնն ունելոյ ներքինիս ի ծառայութիւն տիկնանց և

ի պահպանութիւն հարձանոցաց, և յայնմհետէ եղեն

ներքինիք արք կարևորք ի դրունս իշխանաց արևելեան

ազգաց: Ի Պարսկաստանէ մուծաւ սովորութիւնն ըմ

պելոյ զգինի, թէպէտ և արգելու Կուրանն ի կիր ար

կանել զայն:

յու

Թէպէտ և ամիրապետքն Դամասկոսի զեղխք և

շուայտք էին Հասարակ , և ոչ ունէին փոյթ զիրաց

վարչութեան՝ այլ էին նոցա ինչ ինչ պարտիք, զորովք չէր

մարթ նոցա ղանցանել: Առաջինն ի պարտուց աստի և

ծանրագոյնն քան զամենայն՝ էր երթալ Հնգիցս յաւուր ի

մզկիթն ի պաշտել զկարգաւորութիւնս Հասարակաց աղօ

թից: Յաւուրս ուրբաթուց Հարկ էր ամիրապետաց քա

րոզել ժողովրդեանն. յայսոսիկ աւուրս, մանաւանդ եթէ

տօն դիպէր Հանդիսաւոր՝ մեծաւ շքով իջանէին նոքա

ի մզկիթն, զգեցեալ հանդերձս սպիտակս և փեղոյր սրտա

ծայր ի գլուխն. ելանէին այսպէս յամբիոնն և քարոզէին

անտի: Ջայս առնէին նոքա և յաւուրն յորում` ընտրէին

յամիրապետութիւն: Այլ և հարկ էր նոցա ըստ վաղեմի

սովորութեան նստել յաթոռ դատաստանի և դատել, զի

Նոքին իսկ էին աւագ դատաւորք աշխարհին իւրեանց:

Արտաքին նշանք պատուոյ և աստիճանի ամիրապետաց

էին մատանի կնքով և գաւազան ի ձև գայիսոնի:

Յորժամ դադարեաց հարստութիւնն Օմմայեանց և

տիրեցին Աբբասեանք՝ անկաւ յայնժամ Դամասկոս- ի

մեծութենէն և եղև իբրև զմի ի քաղաքաց -դաւառաց.

փոխանակ նորա ամբարձաւ - Րաղդադ քաղաք

աթոռանիստ Աբբասեանց երկրորդաւ ամիրապետաւ

այսր տոհմի:

և եղև

wn
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Ի ժամանակս Աբբասեանց ի պատուի մեծի եղեն

Պարսիկք ի դրանն արքունի և կարևորք յիրս վարչուս

թեան, որք և աւագ գործակալք էին պետութեանն:

Մուծան յարքունիս -բարք և սովորոյթք Սասանեանց

Պարսից, զորոց և զտօնս սովորեցան տօնել Արաբացիք,

զ‘Նավրուզն, զՄիհրկանն և զՈՒամ. զտարազ Հանդեր

ձից նոցա զգեցան և զփեղոյր նոցա սեաւ կոնաձև : Լայ

սրմ ժամանակի եմուտ և սովորութիւնն խիլայից, այս

ինքն է Հանդերձից ասղնագործից, ոսկեթել գրուածովք

ի վերոյ, զորս տային ամիրապետք ի նուէր:

"

.Ջ.Հետ փոփոխութեանց բարուց յարքունիս և ի

տունս մեծամեծաց եկին և խլըտմունք և տատանումն

մտաց յիրս կրօնից. յարեան աղանդք նորք , որք մուծին

ի հաւատալիս իւրեանց նորոգութիւնս, և յուլացան առ

հասարակ ամենեքեան ի Հաւատոյս:

Յերիս դասս տրոհեալք էին գաւառքն ըստ վարս

չական և քաղաքական Հանդամանաց, առաջին՝ երկիրն

սուրբ , որ էր Մեկկէ և շրջակայք նորա, երկրորդ՝ աշ

խարհն յորում էին երկոքին քաղաքքն նուիրականք Մեկ

կէ և Մեդին, այն է բուն Արաբիա ( Higaz ), և երրորդ՝

այլ ամենայն աշխարհք պետութեանն: Առ Մուաւեաւ

պետութիւնն Արաբացւոց տրոհեալ էր ի նահանգս տասն,

յորոց միոյն անուն կոչէր Հայաստան: Առ նախկին Ար

բասեամբք նահանգք երկոտասան էին, յորոց մին էր Մի

ջագետք (.Ջեզիրէ) Հանդերձ Հայովք և Ատրպատականաւ.

այլ յետոյ անջատեցան Հ այաստան և Ատրպատական

ի Միջագետաց և եղեն նաՀանգ առանձինն: Եւագ գոր

ծակալք ի վերայ նահանգաց էին ոստիկանք, որոց իրա

ւունք և իշխանութիւն ընդարձակ էին յոյժ: () մմայհանք

Հանին յոստիկանաց զտեսչութիւնն ի վերայ գանձուց և
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դատաստանաց, որք յանձն արարան առանձինն գործա–

կալաց, և դուն ուրեք ունէին ոստիկանք զտեսչութիւնն

գանձուն և դատաստանաց, զոր տային նոցա երբեմն

ամիրապետք ի նշանակ սիրոյ և Հաւատարմութեան նո

ցա : Ի ժամանակս ամիրապետութեան Եզիդի . (յամս

680—683) եմուտ սովորութիւն կաշառօք ստանալոյ զիշ

խանութիւն ոստիկանութեան. իսկ զկնի և ևս վատթար

սովորութիւն եմուտ ի նոսա, զի ոստիկանք կային նայ

ին ի դրունս և յապարանս ամիրապետաց, իսկ զաշխարհ

իշխանութեանն իւրեանց վարէին ի ձեռն Հաւատարիմ՝

արանց իւրեանց. և սոքա ամենայն ջանիւք - զՀետ լի

նէին՝ ըստ չափու Հնարից և կարից իւրեանց յաւելուլ

զեկամուտս և զկողոպուտս յաշխարհէն յօգուտ անձանց

իւրեանց և տեարց ոստիկանաց:

Ըստ նուազել իշխանութեանն ամիրապետաց ի ժա

մանակս Աբբասեանց՝ առաււաւելուին իրաւունք և իշխա

նութիւն ոստիկանաց, որք գրեա թէ անկախք էին յա

միրապետաց. շատանային ամիրապետք այսու և եթ , զի

ծանիցին կրօնապետ և գլուխ ամենայն մահմետականաց:

Սոքա տիրէին միայն ի վերայ նահանդին՝ յորում էր

քաղաքն նոցա աթոռանիստ:

Առ Աբբասեամբք սահմանեցաւ պաշտօն աւադ Հրա

մանատարաց (վէզիրք ), որք էին սպարապետք ամենայն

զօրաց պետութեանն և առաջին խորհրդականք ամիրա

պետաց. նոքօք վարէր ամենայն գործ պետութեանն, և

ի ձեռն նոցա էր մուտն և են դրան արքունի: Այլ

իշխանութիւնն նոցա երբեմն աՃէր և երբեմն նուազէր

ըստ բուսոյ բարուց և Հաճոյից ամիրապետաց:

Ի դիւրել զՀաղորդութիւնս ամիրապետաց ընդ ոստի

կանս՝ յօրինեաց Մուաւիա տուն դպրաց, յորում՝ Հանէին
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պատճէնս յամենայն թղթոց, ոլք յամիրապետէն յղէին

առ ոստիկանս կնքեալք մատանեաւ նորա: “ Նոյն և սաՀ

մանեաց սուրՀանդակս թղթատարս ըստ օրինակի Րիւ

ղսնդացւոց կամ՝ Պարսից. ի ձեռն սուրհանդակաց յետոյ

ժամանակաւ և հասարակ մարդիկ յղէին թուղթ: Էր

Արաբացիս և սուրհանդակ թղթատարութիւն աղաւնեաց :

Սահմանեալ էին և #JL ևս ատեանք -Հարկաց, Համարա

կալութեանց և արքունի ստացուածոց:

ፈ

Երրորդն յամիրապետս Աբբասեան տոհմին ասէր,

թէ Հարկ է ամիրապետին ունել դատաւոր արդար, տե

սուչ իրաւասէր ի վերայ ներքին բարեկարգութեանց,

Հմուտ պաշտօնեայ ի վերայ գանձուն արքունի և Հա

ւատարիմ` պետ սուրհանդակաց: -Այլ անկ է գիտել, զի

տեսուչքն բարեկարդութեան ի սկզբան անդ պետք էին

թիկնապահ զօրաց ամիրապետաց. իսկ որք պետքն կոր

չէին սուրհանդակաց՝ գործ էր նոցա ի մէն մի նահանգի

պետութեանն դիտել ղամենայն և տալ տեղեկութիւնս

ամիրապետաց, մինչ զի յանկագոյն ևս է կոչել զնոսա

վերատեսուչս գաղտնի ոստիկանութեան ըստ այժմուս:

Գոյին նաև դէտք և լըտեսք առ նոսա:

Յեղանակ վարչութեան գանձուն անկերպարան իմ

Օմմայեամբք և որիշ որիշ յեղանակաւ վարէին ի

նաՀանգս նաՀանգս, ամենայն ուրեք ըստ վաղեմի սովո

րութեան տեղւոյն, արևմուտս ըստ յեղանակի Րիւզան

դիցց և յարևելս՝ -ըստ Պարսից: Սահմանադրութիւնքն

() մարայ
L. յաղագս Հարկաց յար և նման էին օրինացն

Խոսրովայ Անուշռուանայ: * անգոյն սմին մուծին Արա

բացիք ի կիրառութիւն իւրեանս և զչափս և զկշիռս

և զդրամս ազգացս այսոցիկ : Առ Աբբասեամբք իսկ ոչ

սահմանեցաւ Ճշգրիտ յեղանակ Հարկացն ժողովելյ• քանզի
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մեն մի նահանգի էին ուրոյն ուրոյն վիճակ և իրաւունք ,

ըստ պայմանաց դաշինն, յորժամ` նուաճեցան ընդ իշխա

նութեամբ Արաբացւոց, կամ ըստ արտունութեանցն,

զորս տուեալ էր նոցա ամիրապետաց :

wn

Գարկք նահանգաց մտանէին ի գանձարանս ոստիկա

նաց, որք լնուին անտի զպիտոյս զօրաց h զայլ ծախս

վարչութեան նաՀանգին, իսկ զմնացուածսն յղէին ի

գանձն արքունի ամիրապետս: Ըստ նուազել իշխանու

թեան ամիրապետաց և առաւելուլ իրաւանց ոստիկանաց՝

նուազեցան և Հասքն արքունի, զի ոստիկանքն զմնա

ցուածս Հարկաց ոչ յղէին այլ ևս յարքունիս:

և

Տեսակք հարկաց ի ժամանակս Աբբասեանց էին այ

սոքիկ. 1 ) Գարկ Հողոյ ըստ երից տեսակաց նորա , - այս

ինքն է ա) ըստ չափու Հողոյն, բ) ըստ եկամտից և զ )q

ըստ կապալոյ . 2 ) Հարկ ստացուածոց. 3) Տասանորդ ի

նաւաց. 4 ) Հինդերորդն յարդեանց մետաղաց և յարօտից.

5) Գլխահարկ նուաճելոց. 6) Սակ տանց դրամահա

տութեան. 7 ) Հասք մաքսից . 8 ) Սակ աղահատից և

ձկնատեղեաց. 9) Հարկ վասն շինելոյ ի շուկայս և ի

Հրապարակս քաղաքաց կրպակս. 10 ) * արկ ջրաղացից

և գործատանց, (որպէս ի Պարսկաստանի գործատունք

վարդեջրոյ). 11 ) Հարկ յիրաց պաՃուՃանաց:

1

Պատմադիրք ոմանք Արաբացւոց, Իբն Խալդուն, որ

եկաց ըստ Գէջերի յամս 158—170, յամս Տեառն 775—

786, Կոդամայ (վախ . 337 ամին * էջիրի, 948 —,

ամի Տ. ) Իբն- Խորդադբէդ (255—59 * էջիրի, 870----

92 ամի Տ.) աւանդեն տեղեկութիւնս քանի մի կարՃա

ռօտս յաղագս վարչութեան գանձուն Երբասեամբք

և սակի Հարկացն միոյ միոյ նահանգի: Ըստ վկայու

թեան բն:-Խալդունի ի միջոցի ամաց 775—786 միաց

በዚ
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Համուռ գումար արծաթոյն, որ եմուտ ի գանձն ալքու

նի՝ էին 411 միլիոնք դրամոց. ըստ Կոդամայ յամս 819

—20 գումար գանձուն էին միլիոնք դրամոց 371 և կէս.

ըստ Խորդադբէղի ի միջոցի 845—74 ամաց Հասքն ար

քունի գանձուն ոչ առաւելան քան զ293 միլիոնս դրա

մոց: .պատՃառս նուազման արքունիՀարկաց ամըստ

ամե դիւրին է մակաբերել ի պատմութենէ անտի պե

տու

wn

ւթեանն ամիրապետաց: Յարաժամ կռիւք և խռո

վութիւնք, երկպառակութիւնք - իներքոյ և պատերազ

մունք արտաքոյ, շռայլութիւնք ամիրապետաց և անյար

դուրդ ընչասիրութիւն ոստիկանաց ապականեցին

Հասարակ զաշխարհն ամենայն, և մինչդեռ կեղեքէին զժո

ղովուրդն ոստիկանք վասն Հարկաց ՝ ունայն էր յարծա

թոյ գանձն ամիրապետաց. վասն այսորիկ և եմոյծ

միրապետն երկրորդ յԱբբասեանց ի վարձու տալ զնա

Հանգսն ոստիկանաց , ոլք կշռէին նմա զարծաթն ըստ

որոշեալ սակի:

11

Սակ Հարկին որ ելանէր ամի ամի ի Հայաստան աշ

խարհէ՝ ըստ վկայութեան Իբն- Խալդունի էր 13 միլիոն

դրամոց. ըստ Կոդամայ ինն միլիոնից և Հարիւր Հազա

րաց. իսկ ըստ Խորդադբէդի չորից միլիոնից: Այլ նա

Հանգք քանի մի Հնոյն Հայաստանի Համարեալ էին ի մա

սունս Ատրպատականի և Միջագետաց:

Որպէս յիշատակեցաք ի վեր անդր՝ Երբասեամբք

գործակալք պետութեանն Արաբացւոց և մանաւանդ:

տեսուչք գանձուն Պարսիկք էին և Յոյնք, որք և վա

րէին լեզուօք իւրեանց. այլ և արծաթ և ոսկի ամենայն,

որ էին ի կիրառութեան՝ Պարսից էին և Ռիւզանդա

ցւոց: Իսկ իբրև նստաւ յաթոռ Աբդլ- Մելիք՝ ձեռն

էարկ ի փոփոխութիւնս կարևորս. - փոխանակ Յունաց

սու
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և Պարսից եդ գործակալս մահմետական կրօնիւք, եմոյծ

ի կիրառութիւն զլեզուն Արաբացւոց ի գործս վարչու

թեան, կոխեաց դրամ՝ արաբացի գրովք, ( յամի

Տեառն 717—718) : Սահմանեաց ի պետութեանն կշիռ

Հասարակաց , որով ամենեքին վարեսցին, և դրամոյն կշիռ

*/ լ, մոխալաց, իսկ դահեկանին (դենար) կշիռ միոյ մսխալի:

Դրամոցն ի պղնձոյ - բազում՝ յոյժ էին տեսակք, - ըստ

կշռոյ նոցա և ըստ մեծութեան: Ի վերայ դրամոց

կւոյ և արծաթոյ կոխէին ամիրապետք զանուանս իւ

րեանց. իսկ ոստիկանաց էր Հրաման կոխել զանուանս

իւրեանց ի վերայ պղնձոյ և եթ : Մինչև ցայս վայր

յայտնի են վայլրք 160, յորս Հատանէին դրամք , և ո

րոց անուանք դրոշմեալ տեսանին ի վերայ դրամոցն -

րաբացւոց: Րազում` անգամ՝ փոխանակ անուանց -քա

ղաքացն, յորս Հատեալ են դրամքն՝ դրոշմեալ են

նուանք նահանդացն, յորս էին քաղաքքն. զոր օրինակ

դնի Ատրպատական ( Ադրբէյջան) փոխանակ Արտաւի

լայ ( Արդեբիլ), Հայաստան ( Արմինիա ) փոխանակ Դունայ

( Դեբիլ ), Սիւնիք (Երրան) փոխանակ Պարտաւայ( էր

դան): Այլ երբեմն դնին անուանքքաղաքացն ևնահանգացն

ի միասին. զոր օրինակ Գարունապատ և Հայաստան: -

վերոգրելոցդ երևի, զի և ի Հայաստան աշխարհի էին

դրամատունք քանի մի, յորս կոխէին դրամք: - Ի մերում`

Ժամանակի գոն դեռ ևս դրամք կոխեալք յՈւրմիա, յե

միդ, ի Պարտաւ, ի Դուին, ի Մարիդին, ի Մծբին, ի

Տփղիս և յայլ տեղիս, որք ամենեքեան ի սկզբանէ ան

տի Ր . դարուն համարեալ էին մասունք Հայաստան

նահանգին:

111

.Օ.ինուորութիւնն Արաբացւոց գեր ի վերոյ էր քան

զՅունաց և Պարսից վասն բարիոք կարգաց և կարդաց



-

ւորութեանց, որք գամ` մի սահմանեալք յՕմարայ՝ ոչ փո

փոխեցանյետոյ, իբր զի չիք յիշատակութիւն ո պատմա

դիրս Արաբացւոց , թէ յաջորդացն () մարայ մերձաւորաց

փոփոխեալ իցէ ինչ ի կարգացն այնոցիկ: .Օինուորք նոցա

Հլու էին հրամանատարաց իւրեանց և արիասիրտք. թո

շակ կարգեալ էր նոցա բաւական. կրօնք քաջալեր էին

նոցա ի Հանդերձեալ կեանս և յոյս կողոպուտից յաս

տիս: Ըստ սահմանադրութեան Կուրանին ամենայն զի

նուոր ունէր մասն յաւարէ թշնամեաց, վասն որոյ .

ղինուորութիւնն առ նոսա, որպէս ի վեր անդր յիշա

տակեցաք գամ` մի՝ ոչ միայն գործ էր աստուածահաճոյ,

WIL և արդիւնաւոր: Առ Օմմայեամբք ի սուղ ժամանա

կի ուսան Արաբացիք - զարուեստ պատերազմի - ի Ռիւ

զանդացւոց և ի Պարսից. զօրավարք նոցա, ըստ օրինա

կի Րիւզանդացւոց, աւուր միոյ Ճանապարհաւ Հեռի ի

թշնամեաց՝ ղակիշ գործէին, զորով շերտաւոր փակէին

և փոս Հատանէին: Յաշխարհս նուաճելոց ի պատշա

Ճաւոր վայրս կազմէին բանակ մնայուն, յորում` բը

նակէին զինուոլք նոցա Հանդերձ ընտանեօք իւրեանց և

ընդունէին թոշակ յարքունուստ: - Ի յետոյ ժամանակս

փոխանակ տալցյ նոցա զթոշակն՝ տային նոցա աշխարՀ

մի, յորոց յեկամտիցն կերակրեսցին. այլ գործել զերկիր

յաշխարհին ոչ էր նոցա Հրաման, քանզի օրէնք մաչ

մետականաց արգելուն նոցա զերկրագործութիւն. զի անկ

է նոցա կեալ զինուորութեամբ: Րանակն Ատրպատար

կանի ի սկզբան անդ դնէր ի Մարազայ , ապա փոխե

ցաւ յԱրտաւիլ:

Առ () մարաւ միոյ միոյ մահմետականի էր թոշակ

ամ ըստ ամէ 500—600 դրամոց. իսկ Աբբասեամբք

ընդունէր Հետևակն դրամս 80 յամսեանն, իսկ Հեծեալն

ռ
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դրամ 160: Զ օրացն Արաբացւոց թիւ նախկին

ամիրապետօք ( մայեան տանէ էր իբր 60 հազարաց,

յորոց վերայ ծախէին ամի ամի դրամք 60 միլիոն,

պա ուրեմն դրամք Հազար ըստ զինուոր: - Այլ իբրև

նուազեցաւ գանձն արքունի վասն յոռի մատակարարու

թեան՝ պակասեցաւ սակ թոշակի զօրացն, կամ` թէ ոչ

գայր Ճշգրտութեամբ -ըստ սահմանեալ ժամանակաց:

ու

.Oենք արաբացի զօրուն էին որպէս ևյառաջն՝

սեր , նիզակ և ասպար, աղեղն և կապարճք և զրահք.

էին նոցա և մեքենայք պաշարման և քարաձգութեան

ըստ օրինակի Յունաց: Առ ի դիւրել զչուս և զշարժ

մունս զօրաց և զաղխից նոցին՝ յարդարէին խնամով

զուղիս. զաղխս բանակին և զօրաց փոխէին ի տեղւոջէ

ի տեղի բարձեալ ի վերայ ուղտուց: վ ասն ամե
այսր

նայնի ծախէր արծաթ մեծագումար. որպէս զի ի կազ

մաւորութիւն բանակի միոյ 40 հազար զինուորաց - ի

չուել յաշխարհն - Սակաստան՝ ծախեցան Աբդլը

Մելիքաւ երկու միլիոնք դրամոց: Ըստ աճել իշխանու

թեանն Արաբացւոց առաւելոյր և թիւ զօրաց նոցա ևս

քան զևս. ամիրապետաւն Մայմունաւ (816—7 )

թիւ զօրաց բանակին, որ պահէր զաշխարհն Իրան՝

էր 125 հազարաց: Ըստ այսմ` փոփոխէր և կազմութիւն

զօրաց նոցա ըստ ազգի ազգի. զի զինուորք արաբացի

ծննդեամբ պակասէին գամ` քան զդամ` և յաւելուին զի

նուորք ի նուաձեալ ազդաց , յորոց բազումք ընդունէին

զկրօնս մահմետականաց և մտանէին ի զինուորութիւն

նոցա յուսով Հարուստ աւարաց : սուղ ժամանակի

գունդ առանձինն եղեն նոքա, որում` տուա պաշտօն

արքունի թիկնապահաց: - Րայց այս ձեռնարկութիւն

ամիրապետաց վնասակար -յոյժ եղև վասն պետութեան

.
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նոցա, զի զօրավարքն թիկնապահաց ընդ Հուպ այնքան

զօրացան յարքունի դրանն և զայնպիսի զգեցան իշխա

նութիւն՝ մինչև նստուցանել զոք յաթոռ ամիրապե

տութեան կամ`ընկենուլ յաթոռոյ ըստ կամի իւրեանց.

այլ թող զայս և բնակիչքն Րաղդադայ և առհասարակ

Արաբացիք խեթիւ աչօք հայէին ընդ այս, զի զանց

րարեալ ամիրապետաց զԱրաբացւովք ՝ յայլոց ազգաց

ընտրէին իւրեանց թիկնապահս:

-

9.

Յարաբերութիւնք մահմետականաց ընդ ազգսն , որք

չիցեն մահմետական կրօնիւք՝ սաՀմանեալ են ի Կուրանի ,

որ պատուիրէ Հաւատացելոցն մարտնչել ընդ նոսա ցանգ,

մինչև ածցեն ի մահմետականութիւն կամ` յաղթեալ արկ

ցեն զնոսա ընդ ծառայութեամբ իւրեանց: Յորժամ՝ մտա

նէին ազգքն օտարք ի դաւանութիւնն մահմետակա

նաց՝ ընդունէին զամենայն իրաւունս առն մահմետա

կանի. իսկ եթէ մնային ի դաւանութեան իւրեանց՝ կէին

այլովք սահմանօք և կարգօք իբրև Հպատակք և հար

կատուք յաղթականաց իւրեանց: Եւ քանզի յաւուրց

անտի Մահմետի ծաւալեցաւ շուրջանակի - իշխանու

թիւնն Արաբացւոց ի վերայ ազգաց քրիստոնէից՝ վասն

այսորիկ և յարաբերութիւնք նոցա և պատմութիւն

վիճակի քրիստոնէից ընդ իշխանութեամբ մահմետակա

նաց սկսանին յօրէ անտի ծաւալման կրօնիցն Մահմե

տի. ինքն Մահմէտ յաղթեաց քրիստոնեայ ժողո

վրդոցն որք ի Հարաւակողման Արաբիոյ և կռեաց իընդ

նոսա դաշինս, ոլք պահին մինչև ցայսօր:

Օմար մերժեաց արտաքս յԱրաբիցց զՀամօրէն քրիս
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տոնեայս. արդել այլոց ազգաց խօսիլ և ընթեռնուլ

տեանս յարաբացի լեզու . բայց սահմանադրութեանցդ

ոչ էր նպատակ Հալածել կամ` նեղել զդաւանողս օտար

կրօնից, այլ զի Արաբացւոց միայն լիցի աշխարհն Արա

բիա, և զի մի խառնեսցին մահմետականք ընդ օտարս և միև

մոլորեսցին յօրէնս նոցա. քանզի թոյլ ետ քրիստոնէիցն

մերժելոց յԱրաբիոյ՝ առնուլ ընդ իւրեանս զինչս և

զստացուածս իւրեանց, և Հրամայեաց տալ նոցա յաշ

խարհս նուաճեալս ի պետութեանն իւրոյ՝ երկիր նոր

վին չափով, որքան էր նոցա ի հայրենի աշխարհին իւ

րեանց յԱրաբիա: Սոյնպէս և յորժամ՝ էառ Օմար զ:

րուսաղէմ՝՝ կռեաց ընդ ժողովրդեան քաղաքին դաշինս

ուխտի, թէ մի ձեռն արկցէ յազատութիւն քրիստոնէից

և յեկեղեցիս նոցա և մի յինչս նոցա և եկեղեցեաց և վա

նաց նոցա: Իսկ յորժամ` տիրեաց նա Ասորւոց՝ եդ ընդ

նոսա այլ պայմանս, որոյ սահմանադրութիւնք մինչև

ցայսօր Համարին օրէնք յարաբերութեանց մահմետական

ժողովրդոց ընդ քրիստոնեայս: Օ այս թուղթ պայմանի

ըստ Կրամերի (յէջս 102—4) ածեմք ի ներքս բո=

վանդակ ի բարւոք վերահասութիւն հանգամանաց կենաց

քրիստոնէից նախկին ամիրապետօք:

« Անուամբն Աստուծոյ, գթածին և ողորմածին: Այս

է թուղթ Օմար Իբն Գատտաբ իշխան Հաւատա

ցելոց (մելիմանաց ), ի քրիստոնէից քաղաքին ( այս անուն) :

Յորժամ` մտէք դուք յայս աշխարհ՝ աղաչեցաք զձեզ

վասն ապահովութեան (աման) կենաց մերոց և ընտանեաց,

ընչից մերոց և վասն եղբարց մերոց Հաւատացելոց . և

խոստացաք ձեզ՝ զի մի շինեսցուք յայնմհետէ ի քաղաքի

և շուրջ զնովաւ վանս - և եկեղեցիս, մի մենաս

տանս և մի անապատս ի նորոյ , և մի նորոգեսցուք զա

աստ
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ուսու

ւերեալսն անդրէն և զայնոսիկ որ ի քաղաքամասին անդ

մահմետականաց իցեն. զի մի արդելցուք - մահմետակա

նաց ՝ ունել յեկեղեցիս մեր բնակութիւն զերիս գիշերս,

և զի կերակրեսցուք մեք զնոսա. զի մի ընկալցուք - և

մի պաՀեսցուք -ի տունս մեր և յեկեղեցիս մեր դէտս և

զամենայն այր թշնամի մահմետականաց. զի մի

ցուք որդւոց մերոց ընթեռնուլ զԿուրանն. զՀաւատար

լիս կրօնից մերոց մի պաշտեսցուք յայտնապէս և մի յա

րեցուսցուք զոք ի պաշտամունս մեր: Այլ և մի արդե

լուցումք զոք յազգակցաց մերոց, եթէ կամիցի ունել

զկրօնս մահմետականաց. զի պատուեսցուք զմահմետա

կանս, և յոտն կացցուք ի տեղեաց, եթէ կամիցին նոքա

նստել , զի մի նմանեսցուք նոցա եթէ տարաղու փեղու

րաց իցէ և եթէ ապարօշից, եթէ ի կօշիկս և եթէ ի

գերծումն Հերոց: Խոստացաք մի վարիլ լեզուաւ նոցա,

և ոչ անուանս մեզ դնել ըստ անուանց նոցա, մի նստիլ

ի վերայ թամբի և մի սուսեր ածել ընդ մէջ, մ: առնուլ

գնոց զէնս և մի արկանել զանձամբ, և մի գրել ի վերայ

մատանեաց մերոց բառ արաբացի, մի վաճառել գինի. զՀերս

ի վերոյ Ճակատուց մերոց գերծուլ և հանդերձիւք մերովք

վարիլ յորում վայրի և իցեմք : Ջի գօտի ածցուք ընդ

մէջս, մի դիցուք խաչ ի վերայ տաճարաց մերոց, մի տար

ցուք զխաչն և զսուրբ զգիրս մեր ի շուկայս և ի հրապար

րակս մահմետականաց, զի զզանգակս տաճարաց մերոց

մի ուժգին Հարկանիցեմք, և մի բարձր ձայնիւ ընթերց

ցուք զՀոգևոր մատեանս մեր յաղօթարանս մեր, եթէ

մահմետական ոք առ երի կայցէ. զի մի արասցուք թա

փօրս հանդիսաւորս արմաւենեօք և խաչիւք. և մի ի

ժամ` թաղման ննջեցելոց մերոց ձայնիւ մեծաւ երգեսցուք

և մի մոմեղէնս -լուցցուք ի շուկայս և ի հրապարակս
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մահմետականաց. զի մի կալցուք ստրուկս՝ որք լեալ ի

ցեն յառաջադոյն ստրուկք մահմետականաց, և զի մի

դիտեսցուք զմահմետականն ի տան իւրում : - Իբրև ըն

թերցաւ () մար զայս թուղթ պայմանաց՝ յաւել յանձ

նէ ձեռօք իւրովք. զի մի հարցուք զոք մահմետական:

.Օայս ամենայն խոստանամք պահել մեք և Հաւատա

կիցք մեր. և փոխանակ սոցա ընդունիմք ի ձէնջ ապա

Հովութիւն (կենաց և ստացուածոց մերոց) . և եթէ վրի

պեսցուք իւիք յամենայնէ ի սոցունց , զոր խոստացաք ,

և յորս հարկեցուցէք դուք զմեզ՝ պակասեսցէ ի մէնջ

պաշտպանութիւն ձեր, և դուք զերծ լիջիք առնել ընդ

մեզ զոր օրինակ ընդ Հեստողս և ընդ ապստամբս»:

Ընդ ամենայն ժամանակս իշխանութեան իւրոյ ղՀետ

լինէր () մար, զի սահմանադրութիւնքն իւր կատարես

ցին ճշգրտութեամբ, և ոչ տայր թոյլքրիստոնէից վարել

պաշտամունս ի պետութեանն: Իբրև խնդրեաց մի ո

յոստիկանաց Հրաման ի նմանէ յաղագս կարգելոյ զքրիս

տոնեայս - ի գործակալութիւն - արքունի՝ զայս ինչ ետ

նմա պատասխանի Օմար. «մի տայք թոյլ անհաւատից

միջամուխ լինել ի գործս մեր, մի տայք նոցա զայն, զոր

Աստուած արդել և մի յանձն արասջիք նոցա զդանձս

ձեր : Յուշի կալջիք զպատուիրանս զայսոսիկ, զի են ի

նոսա Ճշմարիտ սկզբունք կենցաղավարութեան»: Այ

լում` ումեմն գրեաց Օմար զթուղթս զայս. « ոլրոյ իցէ

ատենադպիր քրիստոնեայ՝ մի ապրեսցի ընդ նմա և մի

սիրեսցէ զնա , մի նստուսցէ զնա երի իւր և մի խոր

հուրդ արասցէ ընդ նմա. քանզի և առաքեալն Աստու

ծոյ (Մահմէտ) և ամիրապետն որ է փոխանորդ նորա՝

ոչ տան թոյլ ունել արքունի գործակալս ի քրիստոնէից

Նուաճելոց : Իբրև խնդրեաց Մուաւ-ի բէն Աբու Սու

*
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ֆեան ( մարայ հրաման կարգելոյ ի գործակալութիւն

զքրիստոնեայ ոմն Ճարտար արուեստիւ Համարակալու

թեան՝ ետ նմա -պատասխանի () մար, թէ «պաՀեսցէ

զմեզ Տէր ի չարէ. ընթերցայ զթուղթն քո յաղագս քը

րիստոնէին. այժմիկ մեռեալ է քրիստոնեայն այն: Խա

ղաղութիւն ընդ քեզ :

Այլ ի սուղ ժամանակի մոռացօնք եղեն սահմանա

դրութիւնքն () մարայ: Դեռ ևս առ նախկին ամիրա

պետօքն ի տանէն (Օմայեանց ոչ միայն բարձ և պատիւ

ընկալան քրիստոնեայք յարքունի դրան, որպէս Ադալ

որ եղև բանաստեղծ պալատանն Աբդլ- Մելիքայ , այլ և

բազումք եղեն արքունի գործակալք :

Օմար . որդի Աբդլ- Ազիզայ, զի կարի ջերմեռանդն

էր ի մահմետական կրօնս՝ նորոդեաց վերստին զսաՀ

մանադրութիւնս զորս Հաստատեալ էր Օմարայ .. որյա

ղագս քրիստոնեայ Հպատակաց: Առ ամենայն կուսակալս

իւր յղեաց Հրաման այսպիսի. «լու եղև ինձ, թէ ի

նախնումն յորժամ՝ մահմետականք - տիրէին գաւառի

իրիք՝ ընդ յառաջ ելանէին նոցա անհաւատքն, իսկ

մաՀմետականք պահանջէին ի նոցանէ աջակից լինել իւ

րեանց ի վարչութեան երկրին, իբրու յայն սակս թէ

բանիբունք իցեն նոքա և Հմուտք վարչութեան և Հար

կահանութեան: - Այլ ոչ է մարթ բանիբունս լինել և

մտացիս այնոցիկ, յորոց վերայ Հեղաւ բարկութիւնն Աս

տուծոյ և մարգարէի նորա: - ւ այս այսպէս ձգեցաւ

ցորչափ ժամանակս սահմանեալ էր Աստուծոյ: Ոչ է

ինձ յայտ, թէ իցէ՞ արդեօք ոստիկանի ուրուք գործա

կալ որ ոչ իցէ մահմետական օրինօք. եթէ ծանեայց

տիկան այսպիսի՝ մերժեցից զնա ի պաշտամանէ իւրմէ :

Քանզի առաջին պարտիք ձեր են մերժել զնոսա (զքը

10
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րիստոնեայս) ի պաշտամանց և խափանել զկրօնս նոցա.

ապա ուրեմն անկ է ձեզ ածել զնոսա յամօթ և ինա

խատինս, զոր սահմանեաց Աստուած վասն նոցա: .Օգոյշ

լերուք, զի մի նստցին քրիստոնեայք ի վերայ թամբի

այլ ի վերայ կապերտից, և մի կանայք նոցա ի թամբս

փայտեղէնս կամ` ի կաշւոյ, այլ ի գձուձ կապերտս, զոր

սփռեն ի սնարս բեռնաբարձ անասնոց, և զի յորժամ՝

Հեծանիցին՝ զոտս իւրեանց ի մի կողմն անասնոյն արկ

ցեն ի խոնարհ: Զայս ամենայն պատուիրեսջիք խստիւ

գործակալաց ձերոց: Հնազանդ լերուք -Հրամանի իմում :

Թող զայս՝ յաւել Օմար Ռ. պատուէր, զի Համօր

րէն քրիստոնեայք գերծուցուն զհերս իւրեանց ի վերոյ

Ճակատուն և գօտի ընդ մէջ ածցեն. արգել նոցա զգե.

նուլ վերարկուս (կապայս ), ապարօշս գլխոց ( տայլէսան )

ըստ գիտնոցն մահմետականաց, այլ և զէնս: Յետ -

սորիկ հրամայեաց, զի կործանեսցեն առհասարակ զա

մենայն եկեղեցիս քրիստոնէից, որք շինեալք իցեն ի նո

րադոյն ժամանակս, այլ արգել արկանել ձեռն յայնոսիկ

որք գոյին ի ժամանակին յորում` մահմետական կրօնք

մուծան յաշխարհն: Ոստիկանն Դամասկոսի Վլիթ զե

կեղեցին քրիստոնէից յանուն Ս. Յովհաննու արար մըզ

կիթ մահմետականաց. փոխանակ նորա ետ Օմար քը

րիստոնէից այլ եկեղեցի, որ չէր նոցա յառաջադոյն: Առ

խստմբերութեան կարգացս այսոցիկ բազումք ի քրիս

տոնէից ընկալան զմահմետական կրօնս: Րայց առ ()

մայեամբք վայելէին առհասարակ քրիստոնեայք ի շնորհս

ամիրապետաց , իբր զի ոչ ոք ի նոցանէ Հալածեաց և

նեղեաց զքրիստոնեայս բաց ( )մարաց :

Իսկ յորժամ` ամիրապետեաց տունն Աբբասեանց՝ և

ևս յաւելաւ ազդեցութիւն քրիստոնէից, զի նոցին յանձն



արար ամիրապետն Մանսուր խուզել և ըմբռնել զնա-

ցորդս տանն ( )մայեանց և զհամախոհս նոցա. այլ

թուի թէ կարի տագնապեցին քրիստոնեայք զմահմետա

կանս իշխանութեամբ իւրեանց, ոյր վասն ամբաստան եղև

զնոցանէ առ ամիրապետն մեծազօր իշխան մի (Cէբիբ

իբն Լէյլ). վասն որոյ և ընկեցան քրիստոնեայք յիւ

րաքանչիւր իշխանութեանց Հրամանաւ ամիրապետին:

Հանդոյն սմին և ամիրապետն Մեհդի (Մահադի) ըստ

ամբաստանութեան մահմետականաց ետ Հրաման, զի

մի կալցին ոստիկանք և առհասարակ ամենայն մաՀմե

տականք ատենադպիրս իւրեանց իքրիստոնէից. և սպառ

նայր Հատանել զձեռն այնոցիկ որք վնասակար գտանի

ցին յայսմ իրի: Սոյնպէս և Գարուն էռ Ոաշիդ ըղձա

ցեալ Համբաւու թէ մահմետական բարեպաշտ իցէ՝ Հը

րովարտակաւ ընկէց զ քրիստոնեայս յիշխանութեանց ար

քունի դործակալութեան, և հրամայեաց նոցա զգենուլ

տարազ Հանդերձից այլազգ ի մահմետականաց, և զեր

կեղեցիս նոցա աւերեաց: - Ամիրապետն Մամուն որ •

սկզբան անդ յաջողէր քրիստոնէից՝ յետնուաճել զՊ ըպ

տիս և դառնալոյ յԵգիպտոս՝ սահմանեաց կանոնս ինչ

ընդդէմ` նոցա:

Առ յաջորդօք երկոքումբք Մամունայ և ի սկիզբն

իշխանութեանն Մոթաւաքէլի տուան անդրէն քրիս

տոնէից իրաւունք արքունի գործակալութեան
. և այն

չաի բազմացաւ թիւ գործակալաց քրիստոնէից, զի Հա

մօրէն պաշտօնեայք ամիրապետին և մօր նորա և աղ

գականաց նորա , այլ և ամենայն գործակալք գանձուն

և զինուորական և քաղաքային գործոց ի քրիստոնէից

անտի էին: Լարեցին նոքա որոգայթս -ընդդէմ՝ մաՀմե

տական գործակալաց, ղի յօրինեալ ցանկ մի ամենայն
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ւադ գործակալաց - մահմետականաց և ի վերին երեսս

մուծեալ ի ցանկն և զանուանս քանի մի քրիստոնէից՝

ետուն զայն ցՄոթաւաքէլ, թէ արքն նշանակեալք

փարթամացեալ են յոյժ դանձուք: - Րայց մահմետակա

նացն կանխեալ ցրեցին զխորՀուրդս նոցա և այնպէս

ամբաստան եղեն զնոցանէ ամիրապետն, զի ընկեց

զամենայն քրիստոնեայս յիշխանութեանց իւրեանց, այլ

և յամի Տեառն 849 -րդի ետ Հրովարտակ, զի ամենայն

քրիստոնեայք ի վերոյ զգեստուց իւրեանց արկցեն կա

պերտ փոքր դեղին գունով և մի զգենուցուն ի սպի

տակս, որով խտրեսցին - ի մահմետականաց: - Սոյնպէս

հրամայեաց Մոթաւաքէլ, զի ասպանդակք քրիստոնէից

փայտեղէնք լիցին, և տաՃարք նոցա կործանեսցին, գրլ

խահարկ ըստ մարդաթուի կրկնապատիկ լիցի քան զա

ռաջինն. զի մի երթիցեն նոքա ի բաղանիս մահմետա

կանաց, այլ լիցին նոցա բաղանիք իւրեանց առանձինն,

յորս ծառայեսցեն քրիստոնեայք, և զի մի ունիցին քը

րիստոնեայք ի ծառայութեան իւրեանց մահմետականս:

Եւ առ
ի հսկել այսմ` ամենայնի կարդեցաւ գործակալ

յատուկ:

-

.

Իբրև ամք չորք անցին ի վերայ ՝ հաստատեաց վերըս

տին Մոթաւաքէլ զօրէնսն զորս սահմանեաց յառաջա

դոյն, և զայլս ևս յաւել ի նորոյ, զի մի ունիցին քրիս

տոնեայք իրաւունս նստելոյ յերիվար, այլ յէշս և ի ջո

րիս և եթ , զի յետուստ կողմանէ թամբիցն Հաստա

տեսցեն գունդս երկուս փայտեղէնս. ի վերայ տանց նո

ցա եդաւ - սակ Հարկի ամըստ ամէ տասանորդ մասն

դնոց նոցա: Ի դրունս տանց նոցա եդան փայտեղէն կերա

պարանք դիւաց և գերեզմանք նոցա Հաւասարեցան -Հո

զոյ: Ստրկացն քրիստոնէից հրամայեցաւ կրել ի վերոյ
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վարտեաց ձորձս երկուս զանազան գունովք, ի լայնու

թիւն չորից մատանց: Արգելաւ մահմետականաց, զի

մի ուսուսցեն զքրիստոնեայս և մի կարգեսցեն զնոսա

ի գործակալութիւն: Այլ յաջորդօք Մոթաւաքէլի

մոռացօնք եղեն օրէնք նորա, և քրիստոնեայք մտին անդ

րէն յարքունի գործակալու թիւնս և եղեն երևելիք ի

պետութեանն:

սու

Յորժամ նստաւ յաթոռ ամիրապետութեան Մուկ

տեդիր-քիլլահ յամին 908՝ ընկէց զքրիստոնեայս յիւ

րաքանչիւր իշխանութեանց և հրամայեաց մի կարգել

զնոսա յարքունի գործակալութիւն: “ Նոյն ինքն ետ սպաս

նանել զքրիստոնեայ ոմն “Նասը անուն, զի էր ատենա

դպիր առ առն մահմետականի: Ամիրապետն Որադի-Րիլ

լաՀ նորոգեաց անդրէն զսահմանադրութիւնս նախոր

դաց իւրոց ընդդէմ քրիստոնէից: ՎԼերջին եղև

միրապետ անկախ անձնիշխան, զի յայսմ` ժամանակի Հա

մօրէն քաղաքային իրաւունք ամիրապետաց էին ի ձեռս

պետին արքունի թիկնապահաց , որում` անուն կոչէր

միր ալումի :

III

Այլ ի վերայ այսր ամենայնի օրէնք մահմետակա

նաց արգելուին նոցա միջամուխ լինել ի կրօնական գործս

քրիստոնէից, որք յայսմ` մասին վայելէին յազատութեան

և յանկախ իրաւունս Հոգևոր տնտեսութեան: Սոյնպէս

և ամուսնական ինդիրք քրիստոնէից զերծ էին յօրինաց

նոցա, բայց միայն եթէ այրն և կինն քրիստոնեայ դի

մեալ եկեսցեն առ դատաւորն մահմետական: Տուեալ էր

քրիստոնէից իրաւունք պաշտելոյ զաղօթս իւրեանց, նո

րոգելոյ զեկեղեցիս իւրեանց և զվանս - ըստ նախկին ձե

ւոց նոցա, այլ և շինել եկեղեցիս ինորոյ, - բայց մի ի

քաղաքս մեծաՈեծս, ուրանօր մահմետականք առաւաւել

"

[[Im
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էին թուով քան զքրիստոնեայս: Այլ և վանորայք վայ

ելէին յինչ ինչ իրաւունս. մարթ էր վանականաց գոր

ծել զերկիր, քամել գինի, առնել բժշկութիւնս և պա

րապել իքանի մի արուեստս. -ի պատուի էին նոքա և

բարեկեցիկք. վանականք - որք յանապատս շրջէին զերծ

էին ամենևին ի հարկաց. իսկ վասն դլխահարկի աբե

ղայիցն և քահանայից որք ի գեօղս և ի քաղաքս կէին՝

ոչ գիտեմք ինչ յայտնապէս, քանզի այլազգ ի միմեանց

աւանդեն զայսմանէ մատենադիրքն Արաբացւոց:

Պատրիարքն կամ՝ կաթողիկոսն “ Նեստորականաց, որ

նստէր ի Ռաղդադ՝ ի մեծի պատուի էր ի դրան արքու

նի, և իրք մեծամեծք ի ձեռն նորա -վճարէին: Որպէս

թուի՝ նա Համարէր գլուխ ամենայն քրիստոնէից:

Դ .

ի ժամանակին յորում՝ Խոսրով Ռ. Փարվէզ Սասա

նեան զկնի յաղթութեանցն իւրոց մերկացաւ յանձնէ

զսպառազինութիւնս և փոխանակ գոռիցն և պատե .

րազմաց անձնատուր լեալ ի զբօսանս խաղաղականս

ուրախ լինէր առատապէս ընդ կանայս իւր ի սիրելի

Պաստակերտին ) իւրում, a multis scriptoribus laudata , որ

1) դաստակերտիդ որ և Արտեմիս կոչէր՝ չեն յայտնի

ճշգրտիւ դիրք աշխարհագրական ։ Հ ամարին ընդՀանրապէս

թէ լեալ իցէ ի Հիւսիսակողմն Տիսբոնի իրր (6 ) մղոնիւք

բացագոյն ի նմանէ : ռ Գիբբոնի է նկարագիր այսպիսի

պալատանն Դաստակերտի:

« Երօտք շուրջ զԴաստակերտաւն լի էին անդէովք և

խաշամբք, և դրախտն արքունի երամովք փասենից, սիրամար

գաց և ջայլեմանց , կնճից և այծեմանց. զառիւծունս և զվա
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պէս ասէ Գելլարիոս՝ հասանէր առ նա յայնժամ` թուղթ

մի յառնէ միոջէ անծանօթէ Մեկկէ քաղաքին, զի ընդու

նիցի Խոսրով զՄահմէտ՝ մարդարէ Աստուծոյ. բարկա

և

գերս արձակէին ի գառագղացն , յորժամ` կամէր արքայից

արքայն յորս վտանգաւոր ելանել ի ծառայութիւն և ի

զբօսանս արքային մեծի պաՀէին փիղս ինն Հարիւր և վաթ

սուն . յորժամ` ի չու ելանէր արքայն՝ զաղխս նորա և զվրանս

բարձեալ տանէին զկնի նորա երկոտասան Հազար ուղտուք

մեծամեծօք և ութ Հազարօք մանումբք ։ ախոռս արքունի

էին ջորիք և երիվարք վեց Հազար, յորոց երագագոյնքն և

գեղեցկագոյնք էին Սքերդիս և այիդ : փուշտիպանք վեց

Հազար կային յարաժամ` ի պահպանութիւն դրանն արքունի ,

ի ներքին դահլիճս պալատանն սպաս Հարկանէին ստրուկք

երկոտասան Հազար : -իսկ ի հարճանոցի արքային կէին աղջ

կունք երեք Հազար , գեղեցիկքն ի բովանդակ լսիայ : ան

ձըն արքայի անՀամար, որ էր յոսկւոյ և յարծաթոյ և յա

կանց պատուականաց , ի ծանրագնի կերպասուց և յանուշա

Հոտ խնկոց՝ պաչէր ի նկուղս Հարիւր . իսկ ի դահլճին որ

կոչէր Իադավերդ պաՀէր պարգևն Հողմոց , որք վանեցին

ընկեցին զտորմիղ նաւացն * երակղի ի նաւաՀանգիստ մի

Ասորւոց որ էր ընդ իշխանութեամբ Խոսրովու , թշնամւոյ

նորա : | եզուք շղոմարարք մեծաբանէին առասպելեօք՝ լինել

երեսուն Հազարաց վարագուրից և առագաստից պճնելոց ի

զարդ որմոց պալատանն , և սեանց քառասուն Հազարաց յար

ծաթոյ, կամ` թերևս ի մարմարիոնէ ծեփեալ արծաթով , յո

րոց վերայ յենոյր գմբէթն. իսկ ի ներքոյ կախեալ զգմբե

թէն Հազար գնդից ոսկեղինաց ի նմանութիւն շարժման մո

լորակաց և նշողից ) ոդիակոսին ): () այս նկարագիր իբ

բոնի (գլ . ԽՕ ) . կ. Պորտեր ի ճաֆ Համարի աւերա

կացն , զորս եգիտ յարևելից կուսէ կրմանշահի յանուանեալն

Տախտ-ի- ոսդանի, (աթոռ դրախտի ): Առ ափն ծովակին

( Ուրմիայ ընդ մէջ Երասխի և Տիգրիսի է գիւղ մի , որ

անուանեալ կոչի Դաստակերտ:

.
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ցեալ Խոսրովու պատառեաց զթուղթն ՝) . զոր իբրև լուաւ

ՄահմԱտ՝ աղաղակեաց «Այսպէս պատառեսցէ Աստուած

զթադաւորութիւնն Խոսրովու և անտես արասցէ զա

ղաչանս նորա»: Քանզի մերձ էր Մահմէտ ի սաՀմանս

պետութեանցն երկոցունց՝ դիտէր ուշի ուշով, որպէս

երևի երեսներորդ գլխոյ Կուրանին, թէ զիարդ վատ

թարէին նոքա զմիմեանս, և դեռ ևս ի ժամանակիյաղ

թութեանցն Պարսից -գուշակեաց, թէ զկնի ամաց ինչ

անցցէ յաղթութիւնն ի կողմն Յունաց:

Յորժամ դարձաւ - երակլ յաղթանակաւ ի պա

տերազմն Պարսից՝ ընդ առաջ ել նմա մեսայ դես

պանն Մահմետի, որ կարդայր առ ամենայն թագաւորս

երկրի և ազինս, զի ընկալցին զօրէնս Մահմետի: Յա

նորոշ պատասխանւոյն Հ երակլի ի կարծիս եղեն Արա

բացիք, թէ ընկալաւ * երակլ ի ծածուկ զկրօնս մաՀ

մետականաց, վասն այսորիկ և խաղաղութիւն եղև

ընդ նոսա վայր մի : Ա- յլ ընդ Հուպ ի պատՃառս

սպանման պատգամաւորի միոջ մահմետականի արշաւե

ցին Արաբացիք երեք հազարք թուով ի Պաղեստին ընդ

արևելս Յորդանան գետոյ: - Դրօշակն սուրբ յանձն

րարաւ .Ջէյիդի. կարգեցան և այլ երկու արք, ոլք ա

ռաջնորդելոց էին զօրուն զկնի միմեանց, եթէ դիպէր

մահու Հասանել Փէյիդի. իսկ եթէ դէպ լինէր անկար

նել և երկոցունցն վերջնոց՝ ապա տուեալ էր զօրացն

Հրաման՝ ընտրել իւրեանց զօրավար զո և կամիցին: Եւ

արդարև անկան ի Ճակատամարտին սոքա երեքեան ի մի

-

-

1 ) Ձէ մարթ գիտել Հաւաստեաւ զամն ՝ յորում` յղեաց

Մահմէտ զթուղթս զայս , Համակ և զթուղթն * երակլ

կայսր նովին իմաստիւ :

WIL
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զկնի միոյ. և զօրավար ընտրեցաւ ալէդ` որ նորոգ ըն

կալեալ էր զմահմետականութիւն. ամբարձեալ նորա

զդրօշակն աղաղակեաց. «մատերուք յառաջ և մի երկըն

չիք. մեզ կայ յաղթութիւն կամ` արքայութիւն» : - Յետ

յաղթութեանն զոր յաղթեաց քրիստոնէից ալէդ՝ ըն

կալաւ անուն յորջորջանաց «Սուսեր Աստուծոյ»: Օկնի

մաՀուանն Մահմետի ալէդ ըստ հրամանի բուրէք

րի ասպատակեաց ի սահմանս տէրութեանն Պարսից և

քանի մի յաղթութեամբք Հարթեաց իւր Ճանապարհ ի

կողմանս Եփրատայ. այլ առ վայր մի զտեղի էառ յար

շաւանաց իւրոց ի Պարսիկս և դարձաւ յԱսորիս՝

ռաջնորդել զօրուն Արաբացւոց ընդդէմ՝ Յունաց: - ւ

յայսմ` երևելի Ճակատամարտին Յարմուկ գետով

( յամին 634) եդիտ նա յաջողութիւն, զի յաղթահարեաց

եհար զՅոյնս սաստկապէս և Հարթեաց Ճանապարհ Ա

րաբացւոց յԱսորիս: Եւ յիշխանութեանն Օմարայ յաղօ

թութիւնս բազումս տարան Արաբացիք. զօրավարն նո

դա Արու Օբեյդա տիրեաց Դամասկոսի, Խիմսայ, ա

ալբէկի, Տիբերիոյ, Անտիոքայ և Հալէպի: Իսկ այլ բա

նակ մի Արաբացւոց ընդ առաջնորդութեամբ Ամրի տի

րեաց Պաղեստինի: Երուսաղէմ` եբաց զդրունս իւր

ռաջի (Օմարայ:

ո

-

w

Ի սմին ժամանակի - սկսաւ - վերստին գործ պատեր

րազմի ընդդէմ Յազկերտի Սասանեանց արքայի. և թէ

պէտ ի սկզբան անդ ոչ յաջողէր մարտն Արաբացւոց՝

այլ յետոյ ընկալան զյաղթութիւնն երևելի Կադէ

սեաւ (յամին 635 կամ 636 ), յետ որոյ անցին Արաբա

ցիք ընդ Եփրատ գետ և առին զՏիսբոն զաթոռանիստ

քաղաք Սասանեանց, և Հին եդին երկուց քաղաքացև

նորոց Ռասրայի և Կուֆայի ո ի պահպանութիւն

wn
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աշխարհին: Եւ թէպէտ աշխատ եղև Յազկերտ ի քանի

մի նուագս զդէմ` ունել արշաւանին՝ այլ ոչ յաջողէր

նմա, մինչև ուր ուրեմն ի Ճակատամարտին “ՆէՀա

վէնդիւ խորտակեալ և պարտեալ գլխովին՝ Ճեպեաց ի

փախուստ, և Արաբացիք յառաջեցին մինչև ցՍպահան,

զոր առեալ աւերեցին. ապա ի սուղ ինչ ժամանակի տի

րեցին դամ` քան զդամ` ամենայն գաւառացն Պարսկաս

տանի ի հարաւոյ կուսէ , այսինքն է Կրմանայ , Լեջես

տանի, Մկրանաց և քաղաքացն - Տուսայ, - Սաբուրի,

Ստահրի, Շիրազի, Գարաբջերդի և այլոց : Իսկ ի հիւ

սիսակողմն Պարսկաստանի տիրեցին ափանցն Կասպից

ծովուն, Թաբարիստանի, Ջորջանի և Ատրպատականի,

և յարևելս կոյս ամենայն գաւառացն - մինչև ցափունս

Ամու Դարեայ գետոյն: Սակաւ մի յետոյ այն է յամս

640-641 Ամր իբն- էլ- աս - նուաձեաց զԵգիպտոս

Հանդերձ քաղաքաւն Աղէքսանդրի և հուպ ի Մեմփիս

Հիմն էարկ նորոյ քաղաքին Փոստատայ, որ զարդիս կոր

չի Գահիրէ: Արշաւեաց Ամր անտի յարևմուտս և ընդ

իշխանութեամբ իւրով արար զբարբարիկոս ժողովուրդս

հիւսիսակողմանն Ափրիկէի: Այլ և յետ մաՀուանն ()

մարայ յամին 644 ոչ ինչ զկայ առին յաղթութիւնք և

տիրապետութիւնք Արաբացւոց: Առ ամիրապետաւն () թ

մանաւ որդւով Աֆֆանի Մուաւիա որդի Աբու- Սո

ֆեանի, որ ազգակիցն էր նորա՝ զինու- զօրութեամբ էառ

ի Րիւզանդիոյ քաղաքս քանի մի ի Փոքրն Ասիա և զը

րետէ կղզի. և Աբդուլլայ որդի Սաադայ որ եկաց փո

խանակ մրի՝ ընդարձակեաց զիշխանութիւնն Արաբա

ցւոց յԱփրիկէ և ևս յարևմուտս: Ատրպատական և Թա

բարիստան, .Ջորջան և Կրման, որք ապստամբեալն է

էին զայսու ժամանակաւ՝ ընդ հուպ նուաձ եցան ան

և

-
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դրէն: . .կնի (Օթմանայ (վախՃ. 656) և յաջորդին նորա

Ելեայ (վախՃ. 661) զամիրապետութիւնն կորզեաց տունն

Օմմայեանց, որոց իշխանութիւն ձգեցաւ մինչև ցան

132 ըստ *էջիրի (ամ Տ. 750 ): Այս են անուանք չո

րեքտասան ամիրապետացն ՕմՈմայեան տանէն.

1 ) Մուաւիա . որդի Աբու- Սոֆեանի իբն Ումեյի,

ըստ * Լջիրի յամս 41—60, (ամք . 661—680 ).

2 ) Եզիդ Ա. որդի Մուաւեայ, յամս 60—64, ( 680—

683).

3) Մուաւիա . որդի Եզիդի, ամիսս ինչ յամին

64, (683).

4) Մրուան .. որդի էլ-նակէմի, յամս (64—65,

(684-685) .

5 ) Արդլ- Մելիք որդի Մրուանայ, յամս (;5—86 ,

(685-705).

6) ՎՀալիդ (Գլիթ) ե. որդի Աբդլ- Մելիքի, յամս

86–96, (705—715).

7 ) Սուլեյման որդի Աբդլ- Մելիքի, յամս 96—99 ,

(715-717).

8) Օմար

(717-720).

որդի Աբդլ- Ազիզայ , յամս 99—101,

9 ) Եզիդ Ռ. որդի Աբդլ- Մելիքի, յամս 1() 1 —105,

(720-724).

10 ) ÷ իշամ որդի Աբդլ- Մելիքի, յամս 1()5—125,

(724-743).

11 ) Վալիդ . որդի Եզիդի, յամս 125—126,

(743-744).

12 ) Եզիդ Գ . որդի Վալիդի, ամիսս իբրև հ , յամին

126, (744).
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13) Իբրահիմ՝ որդի Վալիդի, յամս 126—127 ,

(744-745) .

14) Մրուան

(744–750).

. որդի Մահմետի, յամս 127 —132,

սա ՝

Առ Վալիդաւ . սահմանք իշխանութեանն ամի

րապետաց ընդարձակեցան առաւել յոյժ մինչև ի ծագսի

լրութեան իւրեանց. զի արևելս կոյս ձգէին մինչև

ցաշգար և ց * նդիկս, իսկ ընդ արևմուտս - զօրացն

Արաբացւոց նուաձեալ -զանայն հիւսիսակողմն Նի

րիկայ՝ անցին անտի ի Սպանիա ընդ նեղուցն, որ ա

նուամբ զօրավարին նոցա կոչեցաւ յայնմհետէ, և տի

լրեցին Պիրենեան կիսակղզւոյն: Եւ թէպէտ բազում`

Ճդամբք զհետ եղեն արևմտեան Գութք հալածել զնոս

այլ յաղթահարեցան յարիւնահեղ ճակատամարտի

անդ առ էրէսաւ - դը լա ֆրոնտէրայ յամի Տեառն

711-րդի, յետ որոյ մեծագոյն մասն Սպանից անկաւ

ընդ իշխանութեամբ Արաբացւոց: Կամէին Արաբացիք

նուամել և զԳաղղիա աշխարհ, յոր արշաւեալ էր նոցա

ի քանի մի նուագս բազմաձեռն գնդօք, այլ ոչ ժամանե

նեցին ի լրումն կամաց իւրեանց. զի յամին 732- րդի

ամիրապետաւն Հեշմաւ եՀար զնոսա սաստկապէս Կա

րոլոս մականուանեալն Կռան (Մարտէլ) երի Տուր

քաղաքին. և յայնմհետէ դադարեցին արշաւանք նոցա

անդր ևս յաշխարհս Եւրոպիոյ:

"

սո

• ժամանակս իշխանութեան վերջնոյ ամիրապետին

Օմայեան տանէ Մրուանայ . յարեան ի պետու

թեանն խռովութիւնք և երկպառակութիւնք, որոց Հե

ղինակք էին մանաւանդ սերունդք -Արբասայ Հօրեղբօրն

Մահմետի, որք խռովէին զժողովուրդն ընդդէմ` տանն

Օմայեանց, թէ բռնաբար կորզեալ իցէ նորա զաթոռ
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ամիրապետութեանն: - Գլուխ եկաց երկպառակելոցն

Մահմէտ իբն Ալի թոռնորդի Աբբասայ, որ իբրև ծա

նեաւ եթէ ընդ ամենայն ծագս պետու թեանն տիրեն

աղմուկք շփոթից՝ յայտնի ապստամբեաց ի Մրուանայ.

զՀետ նորա յարեցան բազումք , մանաւանդ որք ի գաւառս

Պարսկաստանի, և օր ըստ օրէ յաւելոյր թիւ Համախո

Հից նորա: Աբու Մսլիմ գործակիցն Մահմետի Հալա

ծեաց զհրամանատար ամիրապետին ի Խորաստն աշխար

չէ և տիրեաց Մէրվի, որ էր քաղաքամայր Խորասա

նայ: Իսկ այլ մասն զօրուն Աբբասեանց եմուտ յրակ և

տիրեալ Կուֆայի՝ Հռչակեաց ամիրապետ զեբուլ Աբբաս

բէն Մահմէտ: Առ Զաբ գետով պարտեցաւ Մրուան

յԱբբասեանց, որով վտանգեցաւ իսպառ իշխանութիւն

տոհմին նորա. զի և Դամասկոս յետ պարտութեանն

ապստամբեաց ի Մրուանայ, որ փախեաւ յԵգիպտոս,

յորում` և սպանաւ յամին 750-րդի: տանէն ()մայ

եանց, զոր սպառ սպուռ ջնջել խորՀեցան Աբբասեանք՝

ապրեցաւ թող զայլս և բդէռ Ոահման, որ յամին 756

մեկնեցաւ Սպանիա և Հին եդ անկախ իշխանութեանն,

որ կոչեցաւ ամիրապետութիւն արևմտեան Օմմայեանց:

ՅԱբուլ- Աբբասայ սկիզբն առնուն տիրապետել ամի

րապետք յԱբբասեան տանէ, որոց այս
են անուանք .

1 ) Աբուլ- Աբբաս - էս Սաֆֆախ, որդի Մահմետի,

ըստ *էջիրի յամս 132—136, ( ամք Տ. 750—754).

2 ) Աբու- աֆար ( Հավր) էլ- Մանսուր, որդի Մահ

մետի, յամն 136—158 , (754—775).

--

3 ) Մահմետ էլ- Մէհդի, որդի էլ- Մանսուրի, յամս

158-169, (775—785).

4) Մուսա էլ-Կադի, որդի Էլ-ՄԷՀդեայ, յամս 169—

170 , (785—786).
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5 ) Գարուն Էո -Ոաշիդ, որդի էլ- Մէհդեայ, յամս

170—193, (786—809).

6 ) Մահմէտ էլ- Ամին, որդի Գարունայ, յամն 193—

198, (809-813).

7 ) Աբդուլլահ ( Աբդլայ) էլ- Մամուն, որդի * արու

նայ, յամս 195—218 , (810833).

8) Աբու -ԻսՀակ Մահտ - էլ- ՄուտասիրՌիլլահ,

որդի Գարունայ, յամս 218—227 , (833—842).

9) Աբու-Ջաֆար Գարուն էլ- Վ ատէկ- Րիլլահ, որ

դի էլ- Մուտասիմի, յամս 227—232 , (842—847).

10 ) Աբուլ- Ֆադլ Ջաֆար էլ- Մութէվէկկիլ ելեալ

լահ ( Մոթաւաքէլ), որդի էլ- Մուտասիմի, յամս 232—

247, (847-861).

11 ) Աբու-Ջաֆար - Մահմէտ - էլ- Մունտասիր- Ռիլ

լահ, որդի էլ- Մութէվէկկիլի, յամս 247—248 , (861—

862).

12 ) Աբուլ- Աբբաս - Ահմէտ - էլ- Մուստային- Ռիլլահ,

որդի Մահմէտի, յամս 248—252 , (862—866 ).

13 ) Աբու- Աբդալլահ ՄահմԱտ էլ- Մուտէզ-Րիլլահ,

որդի էլ-Մութէվէկկիլի, յամն 252—255, ( 866—869).

14 ) Աբու- Աբդալլահ Մահտ - էլ-Մուկտեդի-իլ

լահ, որդի էլ- Վ ատէգի, յամս 255—256, (869—870 ).

15 ) Աբուլ- Աբբաս ԱՀմէտ էլ- Մուտամիդ- լեալլահ,

որդի էլ- Մութէվէկկիլի, յամս 256—279, (870—892 ).

16) Աբուլ- Աբբաս ԱՀմտ - էլ- Մուտադիդ-Ռիլլահ,

որդի էլ- Մուվաֆֆիկի, յամս 279—289, (892—902).

17) Աբու- Մահմէտ Ալի Էլ- Մուկդեֆի- իլլահ, որ

դի էլ- Մուտադիդի, յամս 289—295, (902—908).

18 ) Աբուլ-Ֆադլ Ջաֆար էլ- Մուկտեդիր-Ռիլլահ,

որդի էլ- Մուտադիդի, յամս 295—320, (908-932).

4



-19) Աբու-Մանսուր Մահմէտ էլ- Կադրը- Ռիլլա ,

որդի էլ- Մուտադիդի, յամս 320—322 , (932—934 ).

20) Աբուլ- Աբբաս ԱՀԱտ ռ-Ոադի Ռիլլահ, որդի

էլ- Մուկտեդիրի, յամս 322—329 , (934—940)։

21 ) Աբու -Իսհակ Իբրահիմ էլ- Մուտտակի-1Լիլլա ,

որդի էլ- Մուկտեդիրի, յամս 329—333, (940—944)։

22) Աբուլ-Կասըմ Արդուլլահ էլ- Մուստեկֆի- Ռիլ

լահ, որդի էլ- Մուկտեֆի, յամս 333—334 , (944—946 ):

23) Աբուլ-Կասըմ՝ էլ- Մուֆադդալ էլ- Մուդի-1իլ

լահ, որդի էլ- Մուկտեդիրի, յամն 334—363 , (946—

974):

24) Աբդուլ- Կերիմ՝ Աբու-Ռէկը էտ- Տայի-1Լիլլահ,

որդի էլ- Մուտեայ , յամս 363—381, (974—991):

25) Աբուլ- Աբբաս ԱՀմէտ էլ- Կադրո- Րիլլա , որդի

էլ- Մուտտակեայ, յամն 381—422, (991—1031 ):

26) բու- աֆար Աբդուլլահ էլ- Կայիմ` բի- Ամրիլ

լահ, որդի Կադրրի, յամս 422—467 , (1031—1075 ):

27 ) Աբդուլլահ էլ- Մուկադի բի- մրիլլահ, որդի

Մահմետի իբն-էլ- Կայիմի, յամս 467—487 , (1075—

1094):

•

28) Աբուլ- Աբբաս Ահմէտ էլ- Մուստազգէր-Ռիլլահ,

որդի էլ- Մուկադեայ, յամն 487—512, (1094—1118 ) :

29) Աբու -Մանսուր ադլ էլ- Մուստարշիդ-Րիլլահ,

որդի էլ- Մուստազդէրի, յամս 512—529 , (1118—1135):

30) Աբու-Ջաֆար - Մանսուր ռ- Ոաչիդ- իլլա ,

որդի էլ- Մուստարշիդի, յամս 529—530, 1135—1136) :

31 ) Աբու- Աբդալլահ Մահտ էլ-Մուկդեֆի լի

Ամրիլլա , որդի էլ-Մուստազգէրի, յամն 530—555 ,

(1136-1160):

32) Աբուլ- Մուզֆիր ւսուֆ էլ- Մուստանջիդ-Րիլ
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լահ, որդի էլ- Մուկտեֆեայ, յամն 555—566, (1160—

1170):

33 ) Աբու -Մահմէտ - էլը ՝ ասան էլ-Մուստադի բի

Ամրիլլա , որդի էլ- Մուստանջիդի, յամս 566—575,

(1170-1180):

34 ) Աբուլ- Երբաս Ահմետ Էն- Նասրը Լիդին- ալլահ,

որդի էլ- Մուստադեայ, յամս 575—622 , (1180—1225 ):

35 ) Աբու- Նասը Մահմէտ էլ- Ջադէր բի- միլլահ,

որդի էն- Նասըրի, յամս 622—623 , (1225—1226):

36) Աբու- Հաֆար - էլ- Մանսուր էլ- Մուստանսիր

իլլահ, որդի էլ-, ագերի, յամս 623—640, (1226—

1242):

37 ) Աբու- եՀետ Աբդուլլահ էլՄուստասիմ- Ռիլ

լահ, որդի էլ-Մուստանսիրի, յամս 640—656, (1242—

1258):

-

և

Ի սկիզբն տէրութեանն Աբբասեանց աթոռ - իշխա

նութեանն փոխեցաւ ի քաղաքս քանի մի , որպէս ի Մերվ,

և յԱնբար և ի Հաշէմիա. այլ ուր ուրեմն Հաստատե

ցաւ ի Րաղդադ քաղաքի, զոր շինեաց Աբու- Հափր էլ

Մանսօր: Առ ամիրապետաւս այսուիկ մանաւանդ

ւելան ազդեցութիւն և իշխանութիւն Պարսից ի պետու

թեանն. զի նոքին իսկ էին որք ձեռնտու եղեն տանն

Աբբասեանց Հասանել իշխանութիւն, վասն այսորիկ և

երախտաւորք իմն Համարեալ էին նորոյ Հարստութեանն:

Իբրև ամիրապետեաց Գարուն էռ-Ոաչիդ՝ խաղաղացոյց

զերկիրն ի պատերազմաց ընդ Խազարս և ընդ Րիւզան

դացիս, յաղթեալ երկոցունց, և ձեռն արկ ի ներքին բա

րեկարգութիւնս աշխարհին իւրոյ, պաշտպան եկաց վա

Ճառականութեան և արուեստից, կոչեաց ինքն զա

կանաւոր գիտունս ժամանակին իւրոյ , և այնպէս քաջա



――― -
ծր

-

լերէր զքերթողս և զգիտունս՝ մինչև ժառանգել նմա

անուն մեկենասի - արևելից: Ըստ այսմ` յեղանակի վա

րեցան և յաջորդքն նորա էլ- Ամին և էլ- Մամուն, յորոց

երկրորդն սիրող էր և վարդապետութեան դենին մա

դեզանց: Կարգեաց նա իւր իշխանակից և յաջորդ զելի

որդի Մուսայի ի սերնդոցն ելեայ, որպէս զի այսու դա

դարեսցին ի քրթմնջելոյ լեանք, որք պնդէին յար , թէ

իւրեանց իցէ աւագ իշխանութիւն ի պետութեանն յիրս

կրօնից: Այլ համախոհք և ազդակիցք նորին իսկ Մա

մունի յուզեցան ընդ այս և ապստամբեալ ի Մամունայ

եդին իւրեանց ամիրապետ ի Րաղդադ զԻբրահիմ որդի

էլ- Մէհդեայ: Ընդ լուր Համբաւոյս այսորիկ փութացաւ

եկն Մամուն ի Մերվ քաղաքէն ի Րաղդադ և օգնու

թեամբ Տագերի զօրավարին իւրոյ ընկէց յաթոռոյնզբ

րահիմ ընդ Հուպ մեռաւ և Ալի իբն- Մուսայ: Յետ

Գարունայ յարեան անդրէն ներքին երկպառակութիւնք

և պատերազմունք յաղագս իշխանութեանն՝ ընդ էլ- Մ

մուն միտեալն ի Պարսիկս և ընդ էլ- Ամին կուսակիցն

Արաբացւոց, որ պարտեալ անկաւ ի պատերազմի : Յետ

Մամունի նստաւ յաթոռ եղբայր նորա էլ-Մուտասիմ,

որ զառաջինն ընտրեաց իւր թիկնապահս յազատագիր

գերեաց ի տաճիկ ազգէ, որք ապա կարի վտանգեցին

զպետութիւնն:

-

Ամիրապետն էլ- Վ ատէկ-բիլլահ որդի Մուտասիմի

ընդ ամենայն ժամանակս իշխանութեան իւրոյ, որ ամե

5 ձդեցաւ՝ զՀետ եղև միայն կրօնական խնդրոց և Հա

լածէր ուժգին զայնոսիկ, որք ոչ ըստ մտաց իւրոց խոր

Հէին - ի հաւատոյս. յաջորդն նորա - Մոթաւաքէլ Հար

մարձակ հալածէր զըրէայս և զքրիստոնեայս ի պետու

թեան իւրում, այլ և կարի նեղէր զտուն և զՀամա
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խոհս ելեանց: Յամին 850 -րդի գործ յոյժ վնասակար

դործեաց Մոթաւաքէլ, զի զամենայն աշխարհս իշխա

նութեանն իւրոյ բաժանեաց որդւոց իւրոց երեցունց.

անդրանկանն իւրում` Մահմետի ետ ի ժառանգութիւն

զգաւառս Ափրիկէի, զՀիւսիսակողմն Ասորւոց և Մի

ջագետաց, զրակ, զՍնդ, զՄկրան և զեղուազ: Եր

կրորդին, որում` անուն էր Տալի ՝ յանձն արար զԽորա

սան, զԹաբարիստան, զՈրէյ, ղետրպատական, զՀայս

և զՊարսիկս. նմա Հաւատաց յամին 854-րդի, զաւագ

իշխանութիւն ի վերայ արքունի գանձուն և զտեսչու

թիւն ի վերայ ամենայն տանց դրամահատութեան, և

ետ նմա իրաւունս կոխելոյ զանուն իւր ի վերայ դրա

մոց: Իսկ կրտսերն Իբրահիմ` ընկալաւ վիճակ ժառան

գութեան զԽիմս, զԴամասկոս և զՊաղեստին: Եւ որ

պէս ու Գարունաւ , որ ձեռնարկեաց բաժանումն այս

պիսի՝ անկան երկպառակութիւնք ընդ էլ- Ամին և էլ

Մամուն՝ սոյնպէս և առ Մոթաւաքէլիւ յարեան վէք

և խռովութիւնք ի տոհմին Աբբասեանց, և մինչդեռ պատ

տերազմօք և ներքին շփոթիւք նուազէր գամ քան զգամ`

զօրութիւն ամիրապետացն՝ զօրանային ևս քան զևս

տիկանք նահանգաց և թօթափեալ յանձանց զիշխա

նութիւն ամիրապետաց՝ լինէին տեարք ( ամիրայք) աշ

խարհաց անկախք ի նոցանէ, որպէս Իդրիսեանք, եղլա

բեանք , Իխշեանք, Տուլունեանք, Տագէրեանք, Սոֆֆա

րեանք, Սամանեանք, Պէյլէմիտք և այլք: Ամիրապետն

Էռ-Ոադի-բիլլահ խորհեցաւ սանձահարել զապերասան

գնացս ոստիկանաց և սահմանեաց զպաշտօնն կոչեցեալ

էմիր էլ-ումար, որ է ամիրայ աւագագոյն, որում`յանձն

արար զվարչութիւն Համօրէն գործոց զինուորականաց

և քաղաքայնոց: Այլ այս սահմանադրութիւն նորա ոչ

n
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ինչ օգտեաց ի բարեկարգութիւն դործոց պետութեանն,

Լ մանաւանդ և ևս փութացոյց զվախճան իշխանու

թեան ամիրապետաց. զի յայնմհետէ մեծաւ - ջանիւք

զհետ լինէին արք իշխանասէրք կորզել ի ձեռս բերել

զպաշտօն էմիր էլ-ումարութեան, և ընկալեալ զայն՝ վա

րէին զամենայն զգործս պետութեանն անձնիշխանու-

թեամբ յամենայնի, թողեալ ամիրապետացն միայն զիշ

խանութիւնն ի խնդիրս կրօնից:

դ.
Ֆուսկ ուրեմն առ ամիրապետութեամբն - էլ- Մուստ

տասիմի արշաւեցին Մողոլք ի սահմանս պետութեանն

Արաբացւոց և յամի Տեառն 1258 -րդի առին զՐաղդադ

քաղաք և սպանին զէլ- Մուստասիմ, որով բարձաւ տէ

րութիւնն Աբբասեանց, և կործանեցաւ - ամիրապետու

թիւնն արևելեան:

առ

b .

էր

"

րուեստ բանաստեղծութեան, որ ի մեծի պատուի

Արաբացիս անդստին ի վաղեմի ժամանակաց Հետէ՝

յետ մուծման կրօնիցն Մահմետի և ևս բարգաւաձեցաւ :

Սահմանեցան կանոնք յաղագս յանգաց, վանկից և ամա

նակաց. մուծան իքերթուածս նոցա նմանաձայնութիւնք

Ճարտասանականք, բռնազբօս աւարտք յանգաց և սկրս

ուածք և այլ բազում՝ նրբութիւնք արուեստաւորք: Սա

կայն որչափ առաւելան քերթողական երկք ի վերջին ժա

մանակի ըստ արտաքին ձևոցն վայելչութեան և ըստ

դիւրալուր Հնչմանն՝ • այնքան պակասեցին ինոսա աւիւն

քերթողական և ոգին աշխոյժ, որպէս էրն նախ քան

զժամանակս Մահմետի: Ի բազում` քերթողական գրուա

ծոց արաբացի դպրութեանն արժան է յիշատակել զերե
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ւելի մատեանն առակաց կոչեցեալ Գազար և մի գիշերք,

որ թարգմանեալ է յամենայն լեզուս ւրոպացւոց, վի

պասանութիւնքն Հարիւրհայ և առակքն Լոխմանի,

որք մինչև ցայսօր յեղյեղին ի բերանս ժողովրդեան մերոյ:

Այլ և Կուրանն բովանդակ գրեալ է յանդաւոր արձակ

բանիւք. և են վայրք ի նմա վսեմք , մանաւանդ ի նկա

րագրի անդ վերջին դատաստանին և տանջանացն - ի

դժոխս:

“
Այլ մանաւանդ Պարսիկս ծաղկեցաւ արուեստն

քերթողական յետ մտանելոյ նոցա ընդ իշխանութեամբ

Արաբացւոց և յօրէնս նոցա: Հռչակեալ են ընդ ամենայն

աշխարհ վէպքն հնոյն Պարսկաստանի, կոչեցեալ Գիրք

Թագաւորաց (Շահնամ), զոր գրեաց Գիրդուսի (վախՃ.

յամին 1030), Ռուրաստանն վարդից (Գիւլիստան) և

Տնկոցն (Ռոստան) Սաադեայ (1189–—1291 ), և երդքն

սիրոյ և խրախձանաց մեղուաշուրթն աֆիսի (վախ .

յամս 1389—94), քերթուածքն .0 ամեայ (վախՃ. յամին

1492) և այլ բազում` գրուածք առակաւորք, վէպք և

պատմութիւնք, յորոց սակս աշխարհ բանաստեղծից անկ

է կոչել զՊարսկաստան:

Ընդ աճել իշխանութեանն Արաբացւոց, յորժամ` ի

Հաղորդութիւնս մտին Արաբացիք ընդ Րիւզանդացիս,

և մանաւանդյաւուրց անտի (Օմմայեանց, իբրև փոխեցաւ

աթոռ . իշխանութեանն ի Դամասկոս՝ գիտութիւնք և ա

րուեստք կարի յառաջեցին առ նոսա: Է սկզբան անդ

հրահանգիչք Արաբացւոց էին Ճարտարքն և գիտունք

Րիւզանդացւոց, զորս կոչէին ամիրապետք ի Դամասկոս

էր զոր ի կառուցանել նոցա ապարանս Հոյակապս, էր

զոր ի վերատեսչութիւն գանձուց և զայլս պաշտամամբ

բժշկութեան: - Այլ ոմահմետականաց: Արաբացւոցն
NL

,
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սեալ ի նոցանէ՝ ի սուղ ժամանակի - գերազանցք եղեն

քան զվարդապետս իւրեանց յարուեստս այլ մանաւանդ

ի դիտութիւնս: Աստ սկիզբն եղև նորոյ Ճարտարապե

տական ոՃոյն, որ կոչի Արաբացի- Ռիւզանդական, որոյ

յատկանիշք են սիւնքն վայելչատեսք թեթևք, ևፈ բազ

մութիւն ծաղկանկար զարդուց: Գիտունքն Րիւզան

դացւոց Հիմնեցին ի Դամասկոս Ճեմարանս, յորս աւան

դէին զարուեստ ուսողութեան և զբժշկութեան և ሃ

նական գիտութիւնս. և առ ի դիւրել զուսումն սոցա՝

թարգմանեցին ի յունէ յարաբացի լեզու զմատեանսն,

որք Ճառէին զայսոցիկ գիտութեանց. ուսուցանէին - ի

Ճեմարանսն նաև զփիլիսոփայութիւն, զգիտութիւն լե

զուաց և զքերականութիւն, որ կարևոր յոյժ էր վասն

լեզուին Արաբացւոց: Հետո ժամանակաւ մուծաւ ի

աստուածաբանութիւն ըստ Հաւատալեացն մահմետա

կանաց, որ պատճառք եղև – ծագման Հերձուածոց և

աղանդոց ի կրօնս նոցա: Առ մահմետականս ի Դամաս

կոս, ի Ռաղդատ, ի Սպանիա ևի Պարսս ծաղկեցան մանա

ւանդ գիտութիւնքն ուսողականք, այն է աստեղաբաշխու

թիւն, տարրաբանութիւն, ուսողութիւն և աշխարհա

դրութիւն ուսոլական. զտասանորդական ոճ գրու

թեան թուոց, որով վարի այսօր աշխարհ ամենայն՝

զառաջինն ի կիրառութիւն մուծին Արաբացիք, առեալ

ի Հնդկաց. նոքին իսկ եղեն Հեղինակք Հանրահաշուին,

որ մինչև ցայսօր առ Եւրոպացիս անուանի արաբացի

բառիւ ել-ջեբրայ: • Ռաղդադ, ի Սմրղանդ, ի Ռուխա

րայ և ի *-երադ էին Ճեմարանք և մատենադարանք և

դիտանոցք, յորս զննէին զշարժմունս երկնային մարմնոց

և պարապէին յաստեղաբաշխութիւն: Աբու Որիան ընդ

Համօրէն միջին դարս առաջին համարեալ էր գիտուն



-
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յաստեղաբաշխութեան, յուսողութեան և յաշխարհա

գրութեան: Յամին 1080- րդի զառաջինն Հաշուեաց ()

մար էյան զերկարութիւն տարւոյն - կարի Ճշգրտու

թեամբ: Քարտէսքն երկնից և մասանց տշխարհի, զորս

յօրինեցին գիտունք Արաբացւոց ի Ժ և ի Ժ դարս՝
Ժ

ի պատուի մեծի էին Եւրոպացիս մինչև ցդարսն

Ժ և Ժ.Օ. իսկ յօրինեալքն ի Սմրղանդ ի Պարսից

լեզու ՝ մինչև ցայսօր ժամանակի օգտակալք են գիտնոց:

Այլ ոմանք իգիտնոց նոցա մոլորեցան յաստեղաբաշխու

թենէ յաստեղագիտութիւն, այսինքն է ի գուշակութիւն

ապառնեաց ըստ շարժմանց երկնային մարմնոց, և ի

տարրադիտութենէ յալքիմիա , որ է սուտ արՀեստ բա

ղադրելոյ զոսկի: Ի բնական գիտութեանց ծաղկեալ էր

ի նոսա բնագիտութիւն, մանաւանդ մասն մի նորա , որ

կոչի լոյս և տեսութիւն. իսկ ի բժշկական գիտութեանց՝

դեղաբանութիւն և անդամազննութիւն, ի պէտս որոց

յօշէին գիտունք նոցա զդիակունս մեռելոց և զննէին,

թէպէտ և արգելուն զայս կրօնք մահմետականաց: Մ

տեանն կոչեցեալ Տարերք բժշկական գիտելեաց , զոր գը

րեաց Ավիցեննա (վախճ. յամին 1037 ) թարգմանեցաւ ի

Լատին լեզու և յընթացս քանի մի դարուց էր դասա

գիրք յաղագս աւանդելոյ զդիտութիւն - բժշկութեան:

Այլ և արուեստն երաժշտութեան բարգաւաճեցաւ կա

րի ի նոսա , յորոց առեալ, ասեն, եմոյծ յեւրոպա զկիս

րառութիւն երաժշտական խազից Գվիդոյ երէցցոյ ի

ԺԵ դարուն:

101

Քան զամենայն մատեանս Յունաց ի պատուի էին

Արաբացիս մատեանքն Արիստոտէլի փիլիսոփային,

զորս թարգմանեցին յարաբացի լեզու և դրեցին բազում՝

գիրս մեկնութեանց ի վերայ նոցա , մանաւանդ մեծ
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փիլիսոփայն Արաբացւոց իբն Ոոջ, որ Հասարակօրէն

կոչի վերրոյէս (յամն 1105—1198 ):

0.

Ի սկիզբն աշխարհակալութեանցն Արաբացւոց * այ

աստան աշխալրհ բաժանեալ էր ընդ երկոսին պետու

թիւնս սահմանակիցս, ընդ Րիւզանդացիս ասեմ և ընդ

Պարսիկս, որոց նոյն սահմանք էին ի Հայս, որք Հաս

տատեցանն ընդ Մօրիկ կայսր և Խոսրով Ռ. Փարվեզ ),

և նորոգեցան անդրէն Հերակլիւ 2):
ո

Յորժամ՝ ասպատակեցին Արաբացիք ի Պարսիկս՝

մանք ի նախարարացն Հայոց իւրաքանչիւր այրուձիովք

չոգան ի թիկունս օգնականութեան Պարսից, և բազումք

ի նոցանէ անկան ի Ճակատամարտի անդ ): Ա-յլ իբրև

տապալեցաւ Հիմն ի վեր տէրութիւնն Սասանեանց՝ մասն

մի Հայաստանեայց աշխարհին, որ էրն ընդ իշխանու

թեամբ Պարսից, որպէս Մասեացոտն և Արագածոտն,

Դուին և այլք ևս արևելս կոյս՝ առժամանակ մի եղեն

ինքնիշխանք, կամ` որպէս Ճահ ևս է ասել բանիս՝ ան

իշխանք, և « անմիաբան լեալ ամենայն ազատացն՝ կորու

սին զերկիրս Հայոց » (Սեբ. էջ 103): Միայն իշխանն

Ոշտունեաց Թէոդորոս ըստ իւրոց քաջ իմաստութեան

խնամ ածէր աշխարհին իշխանութեամբ զօրավարու

թեան, և զգուշանայր սահմանաց նորա: Այլ ընդ Հուպ

յարեան ասպատակքն և արշաւանք - Արաբացւոց յեր

1 ) Տես զսահմանսն առ Յովհ . կաթ. յէջս 87—88 :

2) Սեբէոս , էջ 101 :

3 ) լյեբ . յէջս 103,107 :

n
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կիրս Հայոց, որ քանզի նուազեալ էր յուժոյ վասն ներ

քին երկպառակութեանց և ապականարար պատերազ

մացն ընդ միմեանս -Յունաց և Պարսից՝ ոչինչ կարաց

զդէմ` ունել մահմետական հրոսակացն, որք գային ի յաղ

թել կամ ի մեռանել:

wn.

ո

-

Օսկիզբն արշաւանաց Արաբացւոց տարբեր ի մի

մեանց աւանդեն մատենագիրք մեր, որք մերձաւորքն են

ժամանակաւ իրացն եղելոց , որպէս Սեբէոս , Ղևոնդ և

Յովհան Մամիկոնեան: Լերջինս այս դնէ զառաջին

արշաւանս Արաբացւոց ընդ կողմն Տարօնոյ, որ չիք

Ղևոնդի և Սեբէոսի. Ղևոնդ դնէ զառաջին ելս

Արաբացւոց ի Հայս յԱտրպատական կողմանէ, որ չիք

նոյնպէս Սեբէոսի. այն ինչ զարշաւանսն, յորում`

ռին Արաբացիք զԴուին՝ ունին և Սեբէոս և Ղևոնդ

և ամենայն պատմագիրք յետ նոցա, որպէս և զմիւս արտ

շաւանսն, յորում`յերիս առաջս բաժանեալ գնդին թըշ

նամեաց ասպատակեցին այլ և մասունս Հայաստ

տանեայց աշխարհին: Այլ զիարդ և իցէ՝ որպէս մեքս

հաւանեալք եմք՝ Համօրէն այսոքիկ ելք Արաբացւոց՝

ասպատակք Հինից և եթ էին, որք գային Հարկանէին

զաշխարհն և առեալ զաւար և զգերութիւն՝ դառնային

անդրէն յետս, առանց Հարկեցուցանելցյ զ՝ այս կամ՝

նուաճելոյ զնոսա ընդ իշխանութեամբ իւրեանց: “Նուա

Ճումն Հ այաստանեայց ընդ իշխանութեամբ Արաբացւոց

և սկիզբն Հարկատուութեան նոցա ՝ ըստ կարծեաց մե

րոց եղև յետ ասպատակացս այսոցիկ, յամս 651—661 :

այլ

- W

Ասպատակն առաջին Արաբացւոց ըստ վկայութեան

Յովհաննու Մամիկոնենի (յէջս 57 —58 ) եղև ութ

մօք յետոյ քան զմահն - Խոսրովու Ռ . (վախՃ. -յամին

628 ) առաջնորդութեամբ Աբդռահիմայ քեռորդւոյն
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Մահմետի, որ ութևտասն հազարօք զօրաց եկն եմուտ

ի Տարօն և պահանջեաց Հատուցանել նոցա Հարկս:

Ոմանք ի նախարարացն Հայոց եկին ի կոչն Տիրանայ

տեառն Մամիկոնէից, և եղև թիւ գնդին Հայոց իբր

ինն Հազար զօրաց, որք թէպէտ և նուազագոյնք էին

քան զթշնամիս, այլ ոչինչ թուլացեալ ելին ընդդէմնո

ցա և փոքր միւս ես և պարտէին զնոսա. այլ Սահուռ

իշխան Անձաւացեաց զօրու իւրով ելիք զգունդն այս

ոց ի պահուն՝ յորժամ` ի վճիռ գայր ելք պատերազ

մին, որով բեկաւ զօրութիւն դնդին Հայոց: «Տեսեալ

Տիրանայ թէ ամենայն ինչ ի վերջ Հասեալ է՝ յարձակե

ցաւ ի ներքս, լաւ համարելով մեռանել քան տեսանել

զեկեղեցին Աստուծոյ հարկատու լեալ Տաճկաց, և պատ

տառեալ յերկուս զռազմն՝ պատահեցաւ Սահուռայ և

ասէ, «կաց, ուրացեալ Սահուռ , զի ըմբռնեաց զքեզ

Քրիստոս ի ձեռս իմ և ձդեաց զգլուխն Սահուռայ, և

ինքն անդէն պսակեցաւ երկու իշխանօքն »: Իսկ Աբդռան

Հիմ անցանէ ընդ Հարք ի Ռասեան և ի Վանանդ և

առեալ Հարկս դառնայ ի Տաճկաստան:

--

Jա

Ղևոնդ (էջ 7 ) և ըստ նմանէ Ասողիկ (էջ 120)

պատմեն զայլ իմն ասպատակէ, թէ յետ աւարելոյ զաշ

խարհն Պարսից և բառնալոյ զթագաւորութիւնն Սա

սանեանց՝ մեծ մասն զօրուն Արաբացւոց Հատեալ

պատակէին յաշխարհս Հայոց ընդ կողմն Պարսից և

Քարի առնուին զաւանս Մարաց, զգաւառն Գողթն և

զդաստակերտն “Նախջաւանու. ապա անցուցանէին զա

ւարն և զգերիս ընդ գետն Երասխ
Ջուղայով, զորս

մասն մի զօրուն առեալ տանէր յաշխարհն իւրեանց. իսկ

միւս մասն խաղաց և ևս յարևմուտս կոյս - ի սաՀմանս

իշխանութեանն Յունաց ի վերայ Պռոկոպի զօրավարին

ու
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Յունաց , որ բանակէր ի Կոգովիտ: Այլ յուղւոջն յանա

կարծակի եհաս ի վերայ նոցա էոդորոս Ոշտունի

Հանդերձ զօրուն իւրով և դարանամուտ եղեալ կոտո

րեաց զբազումս ի թշնամեաց, և ինքն առեալ զկապուտ

անկելոցն մեկնեցաւ ի Պռոկոպէ և գնաց ի Գառնի: Իսկ

զօրուն Արաբացւոց դիմեալ յառաջ՝ Հարին սաստկապէս

զՊռոկոպ , և ժողովեալ զառ և զկապուտ բանակին ու

նաց՝ դարձան յաշխարհն իւրեանց: Չէ յայտնի ստուզիւ

Ժամանակ այսր ասպատակի, զի ամն քսան երկրորդ իշ

խանութեանն Աբու- Ռէքրի Օմարաց և (Օթմանայ, յո

րում` զայն դնեն Ղևոնդ և Ասողիկ՝ չէ մեկին և իմաս

նալի մինչև ցայսօր, զի ոչ գիտեմք թէ զոր ան թուա

կանութեանս մերոց Համարի Ղևոնդ առաջին ամ իշ

խանութեան նոցա :

Յերկոսին յայսոսիկ ասպատակս , յորոց առաջինն ի

հարաւոյ մուծեալ ի Հայս, ի գաւառէն Տարօնոյ ընդ

Հիւսիս ձգեցաւ մինչև ցՐասեն և անտի յարևելս մինչև

ցՎանանդ , և երկրորդն ի Պարսից մարզէն ձգեցաւ յա

րևմուտս Հիւսիսոյ՝ ոչ ժամանեցին Արաբացիք ի Դուին

ոստանն Հայոց ի ժամանակին. այլ մերձեցեալ ի նա՝

յետս ընդ կրունկն դառնային: Իսկ երրորդ ասպատակ

նոցա , կարևորագոյն քան զերկոսին զառաջինս, զորմէ

գրեն գրեա թէ ամենայն մատենագիրք մեր, Ղևոնդ (էջ

9 ) , Ասողիկ (էջ 120), Յովհաննէս կաթողիկոս (էջ 105),

Սամուէլ Անեցի և մանաւանդ Սեբէոս Հանգամանօրէն՝

(էջ 108—109) ձդեցաւ մինչև ի Դուին քաղաք: Յայսմ`

նուագի որպէս և զառաջինն մտին Արաբացիք ի Հայս

յԱսորեստան կողմանէ ընդ ՃանապարՀ Ձորոյ կամ՝

Ձորայոյ յաշխարհն Տարօնոյ , և աւարեալ յուղւոջն

ղզնունիս, զԱղիովիդ և զԿոգովիտ՝ թափեցան յԱյրա
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րատ, և անտի դիմեցին յարևելս ի Դուին քաղաք: Իշ

խանք երեք որք ելեալ էին ժողովել զզօրն Ճապաղական՝

փութացան անցին ընդ կամուրջն Մեծամօրի (յարև

մտիցն կուսէ Դունայ) որ տանէր ի քաղաքն, և աւեր

րեալ զայն յետոյ իւրեանց ՝ գոյժ արկին ի Դուին: Եւ

ժամանեալ զօրուն Արաբացւոց ցգետն Մեծամորի ոչ

կարէին անցանել ընդ այն, բայց ունէին առաջնորդ իւ

րեանց զՎ արդիկ իշխան Մոկաց որ կոչէր Ակնիկը, որ

սջնորդեալ նոցա անցոյց յայնկոյս գետոյն, և նոքա Հա

րեալասպատակաւ զերկիրն ամենայն մերձեցան ի Դուին:

Եւ թէպէտ ոչ դիպեցաւ ի քաղաքին Թէոդորոս Ոըշ

տունի որ գնացեալ էր ի Նախջաւան, այլ որք ի քաղա

քին էին ժողովուրդք արիացան ի պաշտպանութիւն

անձանց և քաղաքին: Իսկ թշնամեացն արկեալ մուխ

շուրջանակի՝ մերժեցին ծխովն և նետաձգութեամբն

զպահապանս պարսպին և կանգնեալ սանդուխս ելին ի

պարիսպն և անկեալ ի ներքս բացին զդուռն քաղաքին:

րւ դիմեալ ի ներքս զօրք թշնամեացն սատակեցին սը

րով զբազմութիւն քաղաքին, և առեալ զաւար և զկար

պուտ՝ ելին և բանակեցան արտաքոյ քաղաքին» և յետ

աւուրց ինչ ելին և գնացին ընդ նոյն Ճանապարհ ընդ

որ եկեալն էին, հանդերձ բազմութեամբ գերեաց ոգւոց

երեսուն և հինգ հազարաց: Ի Կոգովիտ գաւառին դա

րանակալ լինի նոցա – Թէոդորոս Ոշտունի սակաւ

րամբք, այլ ոչ ինչ ազդեալ նոցա ՝ փախստական լինի

ինքն առաջի նոցա, որք դառնան աւարաւն յԱսորես

տան 1):

և

-

1 ) տարբեր ցուցմունս պատմագրացն մերոց յաղագս

ժամանակի առմանն դունայ տես յ 9- րդ ծանօթութեան մաս

տենիս :
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Ձորրորդ արշաւանք - Արաբացւոց ի Հայս, զորոց

զնկարագիր. ունին Սեբէոս (յէջս 116—117 ), Ղևոնդ

(էջ 11 ) և ըստ նմանէ Ասողիկ (էջ 122) և այլք՝ տար

բեր աւանդին յերկոսին պատմագիրս առաջինս ըստ ժա

մանակի և ըստ տեղւոյ արշաւանին: Յայսմ` նուագի մը

տանեն Արաբացիք ի Հայս -Ատրպատական աշխարհէ

և բաժանին յառաջս երիս, այն է ըստ Ղևոնդի ի Լաս

պուրական, ի կոմն Տարօնոյ և ի Կոդովիտ, իսկ ըստ Սե
ሀ

բէոսի՝ յԱյրարատ, ի սեփական գնդին կողմանս և յ

զուանս: Յետ բազում` աւարառութեանց և սպանմանց

դայ պաշարէ մին ի գնդիցն զամրոցն Արծափաց: O-0

րացն * այոց որ յամրոցին արիաբար պատերազմեալ ընդ

Հինին՝ բազում օձիրս վնասուց գործեցին նոցա , մինչև

ծանուցեալ թշնամեաց զելն գաղտնի ի բերդն՝ գիշերայն

գաղտագողի ելանեն անդր և կալեալ ի քուն զպահա

պանսն սպանանեն և ունին զտեղին մինչև ցառաւօտ.

և ի միւսում` աւուր խուժեն ի ներքս, և յետ սաստիկ

կոտորածից և աւարառութեանց ի բազում` անհոգու

թեան լինին: Աստ ուրեմն Հասանէ ի վերայ նոցա Թէո

դորոս Ոշտունի և ընդ նմա արք վեց հարիւր վառեալք

զինու , և Հարեալ կոտորէ իսպառ զԻսմայելացիսն, որք

էին ոգիք իբրև երեք հազարք, և թափէ զգերիսն և զա

ւարս ի ձեռաց նոցա: - Իսկ յայլոց յերկուց գնդացն մին

յաւարի առնու զկողմանս Տայոց, Վրաց և Աղուանից

(Սեբէոս) , և միւսն զՎասպուրական մինչև ց Նախջաւան

քաղաք (Ղևոնդ ): 1 ուեալ Կոստանդնի կայսեր զյաղ

թութենէն Թէոդորոսի Ոշտունւոյ ՝ ուրախ լինի յոյժ

և արձակէ նմա շնորհակալութիւն մեծ :

Ժամանակ այսր արշաւանի այլազգ դնի յերկոսին

Ժամանակակից պատմագիրս. Սեբէոս դնէ զայն յերկրոր–
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դի ամին Կոստանդնի, այն է յամի Տեառն 642- րդի. իսկ

Ղևոնդ և ըստ նմանէ Ասողիկ՝ յերեսներորդի վեցերոր

դի ամի իշխանութեանն Աբուբեքրի, Օմարաց և () թ

մանայ, որ ինչ ըստ – թուակարգութեանն Ղևոնդեայ

(որ դնէ զառումն Դունայ ի սաավէցերորր ամի նոցին

իշխանութեան և երկրորը ամին Կոստանդնի) տայ զամն

երկոտասաներորդ Կոստանդնի, զամ` Տեառն 652:

(<227

Քանզի ի ժամանակի արշաւանացս այսոցիկ ոչ

պաշտպանէին աշխարհին Րիւզանդացիք, որք տեարքն

Համարեալ էին նորա , իսկ նախարարքն ռ անմիաբա

նութեան իւրեանց և առ տկարութեան ոչ զօրէին զդէմ՝

ունել բազմամբոխ հրոսակացն՝ ուստի Հարկեցաւ աշ

խարհն հպատակիլ լծոյն Արաբացւոց, որում` խորհրդոց

պարագլուխ եկաց Թէոդորոս - Ոշտունի: Այս նուա

ձու ըստ վկայութեան -Սեբէոսի եղև յերկոտասանե

րորդ ամին Կոստանդնի ( յամի Տեառն 652- րդի) .

պըստամբեցին Հայք, ասէ Սեբէոս (էջ 138 ) , և ի բաց

կացին ի թագաւորութենէն Յունաց՝ և հնազանդեցան

ի ծառայութիւն արքային Իսմայելի, եդին ուխտ ընդ

մահու, և ընդ դժոխոց դաշինս կռեցին Թէոդորոս Ոըշ

տունեաց տէր ամենայն իշխանաւքն Հայոց ի բաց ըն

կեցեալ զաստուածային դաշնաւորութիւն : “ Նոյն ինքն

Սեբէոս ի ներքս բերէ զպայմանս դաշինն, զոր կնքեաց

ամիրապետն ընդ իշխանս Հայոց, թէ «Այս լիցի ուխտ

Հաշտութեան իմոյ ընդ իս և ընդ ձեզ որչափ ամաց և

դուք կամիջիք, և ոչ առնում` ի ձէնջ սակ զերրեամ՝ մի .

ապա յայնժամ` տաջիք երդմամբ, որչափ և դուք կամի

ջիք. և Հեծեալ կալէք յաշխարհիդ :-- հազար, և հաց

յաշխարՀէն տուք, և ես ի սակն արքունի անդարեմ և

զհեծեալն յԱսորիս ոչ խնդրեմ, բայց այլ ուր և գրաև
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մայեմ, պատրաստ լիցին ի գործ . և ոչ արձակեմ` ի բեր

դորայս ամիրայս, և ոչ տաճիկ սպայ՝ ի բազմաց մինչև

ցմի Հեծեալ: Թշնամի մի մտցէ ի Հայս. և եթէ գայ

Գոռում ի վերայ ձեր՝ արձակեմ ձեզ զաւրս յաւդնակա

նութիւն որչափ և դուք կամիջիք : Եւ երդնում` ի մեծն

Աստուած ՝ եթէ ոչ ստեմ ( Սեր. էջ 138) : Իբրև լուաւ

Կոստանդին կայսր զելանելն Հայոց ի ծառայութենէ

իւրմէ՝ եկն ի Հայս բազմաձեռն գնդաւ - ի պատժել զա

պստամբան. կաթողիկոսն ՙՆերսէս և բազումք ինախա

րարացն իւրաքանչիւր զօրու ելին ընդ առաջ նորա իբր

րև տեառն իւրեանց: Այլ Թէոդորոս Ռշտունի ոչ ծա

նեաւ զնա և ոչ եկն ի կոչ նորա, միտեալ գոլով յերա

բացիս ըստ ուխտին դաշնաւորութեան, սոյնպէս և ոչ

Վիրք և Աղուանք և Սիւնիք, որք միաբան էին խոր

Հրդոյն նորա: Թէպէտ և կարի ջանացաւ Կոստանդին-

զբռամբ ածել զԹէոդորոս, այլ ոչ կարացեալ ունել

զնա՝ Հրամայեաց զօրացն աւերել զգաւառ իշխանու

թեան նորա և զՎիրս, զԱղուանս և զՍիւնիս. և ինքն

ձմերեալ զօրու իւրով ի Դուին՝ ղհետ եղև միաբանելոյ

զաայս ընդ Յոյնս ի հաւատոյս և ստիպելոյ զնոսա զի

ընկալցին զժողովն Քաղկեդոնի ( Սեբ. էջ 119 ). իսկ իբա

նալ գարնան չուեաց անդրէն ի Կոստանդնուպոլիս: Յետ

մեկնելոյ նորա Թէոդորոս Ոշտունի օգնականութեամբ

Արաբացւոց մերժեաց յամենայն աշխարՀէն զզօրս Յու.

նաց և եՀաս յաղթանակաւ մինչև ցՏրապիզոն. և նուա

ձեալ զայս ընդ տէրութեամբ Արաբացւոց՝ չոգաւ ի

Դամասկոս և ընկալաւ ի Մուաւեայ իշխանութիւն ի

վերայ Հայոց, Վրաց, Աղուանից և Սիւնեաց: ( Սեբ.

յէջս 138—143):

Օ.Հանգամանս այսր նուաճման ոչ ունի Ղևոնդ.

5
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ըստ վկայութեան սորա (յէջս 14,15) Մուաւիա .յա

ռաջնում` ամի իշխանութեան իւրոյ և ի չէ- ամի կոս

տանդնի ) գրեաց Հրովարտակ ի Հայս, թէ «եթէ ոչ

Հարկեսջիք ինձ և ոչ անկջիք ընդ լծով ծառայութեան

իմոյ ՝ ի սուր սուսերի մաշեցից զամենեսեան» : Եւ երկու

ցեալ ի սպառնալեաց թղթոյն՝ Ներսէս Շինող կաթո

ղիկոս և նախարարք աշխարհին յանձին կալան հար

կել բռնութեան Իսմայելացւոցն». ետուն պատանդս Մու

աւեայ զԳրիգոր Մամիկոնեան և զՍմբատ Բագրատու

նի, և «հատին ի վերայ աշխարհիս Հայոց -Հարկս շ դա

Հեկան ի միում` ամի Հատուցանել նոցա , և աներկիւղ

մնալ ի բնակութիւնս իւրեանց» (Ղևոնդ , էջ 14):

Այս դաշնաւորութիւն Հարկատուութեան եղև ան

շուշտ յետ մահուանն Թէոդորոսի Ոշտունւոյ (յամին

656), ապա ուրեմն յետոյ է քան զնուաՃումն ըստ Սե

բէոսի: Թերևս յետ առաջնոյ նուաՃոնն,
զոր Սեբէոս

աւանդէ՝ եղեն անդրէն խլրտմունք ի Հայս և հաղոր

դութիւնք կաթողիկոսին և նախարարաց ոմանց - ընդ

Րիւզանդացիս. յաղագս որոց դրեաց - ամիրապետն

զթուղթն սպառնալեաց, յորմէ հարկեցան Հայք կամաւ

թէ ակամայ առնուլ յանձն զլուծն Արաբացւոց: ԶԼ
24

Հնար զարդիս միաբանել ընդ միմեանս զաւանդեալս - ի

մատենագրացդ. ` այլ զայս և եթ կարեմք Հանել ի վեր

յամենեցունց ի դոցանէ, - թէ յետ բազմադիմի արշաւա

նաց Արաբացւոց ի Հայս յամն 636—648՝ Հարկեցան

ապա Հայք իբաց կալ ի ծառայութենէ Րիւզանդիոյ և

Ճանաչել իւրեանց տէր զամիրապետս ( յամին 652). իսկ

((

1 ) վ ասն թուականացդ- տես ի վերջ մատենիս զծանօ

թութիւնն 11 :
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յամին 661 նուաձեցան ամենևին ընդ իշխանութեամբ

նոցա դաշամբք Հարկատուութեան:

սու

6.

Իսկ պատմագիրն Արաբացւոց Թելադորի (ed . Goeje

1866 , յէջս 199—202 ) այլազդ ի մատենադրաց մերոց

աւանդէ յաղագս նուաճման Հայաստանի ընդ Արաբա

ցւովք: - Ըստ սորին վկայութեան իշխանութեամբ

Օթմանայ (644—656 ) * արիր իբն Մէսլէմէ զօրա

վար Արաբացւոց զօրու 6—8 հազարօք յարձակեցաւ

ի Հայս ընդ Ճïանապարհ Ասորւոց և Միջագետաց և

եկեալ պաշարեաց զքաղաքն Կալիկալայ և էառ զայն:

Իսկ իբրև լուաւ Հաբիբ, թէ գան * այք ի վերայ նորա

հանդերձ զօրօք - Ալանաց , Ափխազաց և Խազրաց՝ գր

րեաց խնդրեաց յՕթմանայ և ի Մուաւեայ զօրս ի թի

կունս օգնականութեան. առաքեաց նմա Մուաւիա գունդ

մի երկու Հազար զօրաց ընդ առաջնորդութեամբ զօրավա

րին Կուֆայ քաղաքին. իսկ Օթման ի ձեռն զօրավարին

Սելմանայ իբն Ոտբի՛ա յղեաց նմա զօրս վեց հազար:

Այլ ընդ Հուպ յարեան երկպառակութիւնք ընդ Հաբիբ

և ընդ Սելման, որում` ապա հրամայեաց ( թման ար

աւել` յԱռան ( Սիւնիս): Իսկ * աբիբ յետ տիրելց Կա

լիկալայ քաղաքին խաղաց գնաց ի Խլաթ, յերձէ, և

յԱշտիշատ, և անցեալ ընդ գետն րդաց (ընդ Երասխ )

եկն պաշարեաց զԴուին, և բնակիչքն բացին զդրունս

քաղաքին առաջի նորա: - Աստի դիմեաց նա ի Ռադրե

ւանդ, ի “Նախջաւան, ի Սիւնիս, ի Վայոց ձոր , ի Դելր

ջան և ի Տիղիս, զորս ամենեսին նուաձեաց ընդ իշխա

նութեամբ` Արաբացւոց:—Դնէ ելադորի և զթուղթն

դաշինն, զոր կնքեաց *աբիբ ընդ Դուին քաղաքի, զօ

րինակ զայս.

« Անուամբն Աստուծոյ դթածին և ողորմածին. այս

*
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է գիր , զոր շնորՀեաց * աբիբ որդի Մէսլէմեայ քրիստո

նէից, մոգաց և Երէից քաղաքին Դունայ, ներկայից և

բացակայից:

«ՇնորՀեցի ձեզ զապահովութիւն կենաց և ընչից

ձերոց , զեկեղեցեաց և տաՃարաց և զպարսպաց քաղա

քին ձերոյ, և յապահովի լիջիք: Եւ մեք հաստատուն

պահեսցուք զայս դաշն պայմանի, զի հաձեցայք և խոս

տացաք դուք տալ գլխահարկ և տուրս ի կալուածոց:

Վկայ է Աստուած , և բաւէ վկայութիւն նորա :

«Ջայս թուղթ դաշին կնքեաց մատանեաւ իւրով

Կաբիր որդի Մէսլէմեայ »:

Առ տիրապետութեամբն Արաբացւոց անկերպարան

իքն էր քաղաքական վիճակ Հայաստանի. զի Արաբացիք

իւրեանց Համարեալ զաշխարհն՝ պահանջէին հնազան

դել նոցա և տալ զսակ հարկին. իսկ Ռիւզանդիոյ քա

մահեալ զձեռներիցութեամբ նոցա ՝ իւր կարծէր զայն

ըստ առաջնումն: Յորժամ՝ ի * այս դիմէր Կոստանդին

կայսր՝ «ընդ առաջ եղեն նմա ի Դերջան արք Իսմայէլա

ցիք և մատուցին նմա թուղթ յիշխանէն իւրեանց, որ

էր գրեալ այսպէս, թէ * այս է, անդ մի երթար.

ապա թէ երթաս՝ ես գամ ի վերայ քոյ և առնեմ՝ զքեզ

որ անդրէն փախչիլ ոչ կարես : Իսկ արքայ Կոստանդին

ասէ. Աշխարհն իմ, և ես երթամ. դու եթէ գաս ի վերայ

իմ, Աստուած արդարութեան դատաւոր է». ( Սեբ. էջ

139 ) : Սիրտ ժողովրդեանն Հայոց ազդեցութեամբ և

օրինակաւ եկեղեցական դասուն միտեալ էր ի Րիւզան–

դիա, ի պետութիւնն քրիստոնեայ. և ի սկզբան անդ յա

Ճախակի ապստամբէին նախարարքն ընդդէմ` Արաբացւոց

ի թօթափել զլուծ նոցա. այլ քանզի ոչյընդհանուր

աշխարհն սփռէին ապստամբութիւնքն այլ պարփակէին
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ի վայրի միոջ, և սակաւաւորք էին որք մասն ի նոսա

ունէին՝ վասն այսորիկ դիւրաւ անդրէն նուաձեին

զնոսա Արաբացիք:

Յայսոսիկ ժամանակս «մարտից երկպառակութեան,

անթիւ սպանմանց, գերութեան առից, խռովից, կապա

նաց, նեղութեանց..աւերելցյ աւանից, Հրդեհից շինուա

ծոց և ամենայն վնասուց բազում` աշխարհաց յերկուց

կողմանց» որպէս ասէ Ասողիկ՝ ( էջ 85) և ևս վատթա

րէր վիճակ աշխարհին վասն անխոհեմ` քաղաքականու

թեանն Յունաց. զի յորժամ՝ ապստամբէին նախարարք

Գայոց ընդդէմ՝ Արաբացւոց և խնդրէին օդնականութիւն

ի նոցանէ ընդդէմ նեղչաց իւրեանց՝ ոչ տային նոքա օդ

նականութիւն ինչ կարևոր , որով թէ ի բաց թօթա

փէին նախարարքն զլուծն Արաբացւոց և մտանէին ան

դրէն ի ծառայութիւն նոցա. իսկ յորժամ՝ Հայք Հարեալ

և վատթարեալ Հարկի մտանէին ընդ լծովն Արա

բացւոց՝ յայնժամ` գային գունդք Յունաց, բայց ոչ ի

պաշտպանութիւն աշխարհին ընդդէմ` գերչաց նորա, ոլր

պէս գործ էր խոհեմութեան՝ այլ առ ի պատժել զ * այս

զօրէն ապստամբաց և յաւերել զաշխարհն: Եւ -բաց

յայսոցիկ գումարէին ժողովս եկեղեցականս և ընդ ահիւ

զօրաց շուրջանակի պաշարելոց հարկեցուցանէին զՀայս

ընդունել զժողովն աղկեդոնի (Սեբ . էջ 119. Ասողիկ,

էջ 89): Յորժամ` տառապեալ յանհնարին նեղութեանցն

յերեսաց ոստիկանաց դիմէին նախարարք -այոց

Յոյնս և խնդրէին ի նոցանէ, զի թոյլ տացեն գաղթել

ի սահմանս պետութեան նոցա ՝ (Ղևոնդ, յէջս 23 , 35 ,

133 , 168 ) տային նոցա տեղի բնակութեան կամ՝ ի Հե

ռաւոր ծադս Թրակիոյ կամ յեզերս ծովուն Պոնտոսի

(Փոյթ քաղաք ), (Ղևոնդ, յէջս 35 , 168. Ասողիկ, յէջս
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201 , 278 ): Լասն այսր յեղանակի քաղաքավարու

թեանն Րիւզանդիոյ տաղտկացան ի նոցանէ բազումք

և բարւոք ևս վարկանէին ընդ իշխանութեամբ լինել

Արաբացւոց քան թէ նոցա:

Իսկ ոստիկանացն տեսեալ, թէ հանապազ ի Հա

ղորդութեան են նախարարքն Հայոց ընդ Րիւզան

դիոյ և ապստամբեն յար ընդդէմ՝ իւրեանց, մանաւանդ

Հայրենասէր տունն Մամիկոնեանց, որ դնէր զանձն միշտ

ի վերայ ազատութեան աշխարհին և եկեղեցւոյ նորա՝ 1)

խեթիւ աչօք Հայէին ընդ նոսա և Համարէին թէ «միշտ

իոչ և գայթակղութիւն լինելոց են իշխանութեան» իւ

րեանց (Ղևոնդ, էջ 31 ), վասն այսորիկ զհետ լինէին

բառնալ ամենևին ի միջոյ զտոհմն նախարարացն Հայոց

կամ` ղէթ տկարագոյնս կացուցանել, որպէս զի յապահովի

լիցին յապստամբութեանց նոցա և աշխարհն նուաձեսցի

միամտութեամբ ընդ լծով իւրեանց:

Ի սկիզբն տիրապետութեանն Արաբացւոց կարգէին

ամիրապետք իշխանս ի վերայ Հայոց ի նոցին իսկ նա

խարարաց, որպէս զԹէոդորոս Ոշտունի ( Սեբ. էջ 143),

զԳրիգոր Մամիկոնեան, զԱշոտ պատրիկ Ռագրատունի

( Ղևոնդ,յէջս 14 , 16) և զայլս . բայց ի ժամանակաց Աբդլ

Մելիքի (685 —705) Արաբացւոց և եթ կարգէին ոստի

կանքն, որք իշխէին երբեմնյատկապէս ի վերայ Հայաստ

տանեայց, այլ երբեմն ընդ իշխանութեամբ միոյ ոստի

կանի էին Հայք և Ատրպատական ի միասին, զի որպէս

ի վերոյ յիշատակեցաք ՝ ժամանակ մի նահանգ մի էին

Արաբացւոց Ատրպատական և Հայք:

ո

...
1 ) « *ամազասպ Մաիկոնեան . . . զնախնական քաջու

թեանցն պայման միշտ ջանայր լըութեամբ կատարել մրցա

րանաց կրթութեամբ » : ՅովՀ . կաթ . – էջ 112 :
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{

Աթոռանիստ քաղաք ոստիկանացն Հայաստանի էր

Պուին, մայրաքաղաքն Հայոց սկսեալ ի Դ դարէ Հետէ,

որ էր քաղաք փարթամ և կարի բազմամարդ ). զի որ

1) Ըստ վկայութեան Իստախրի պատմագրին Արաբացւոց

Դուին քաղաք, որ աթոռանիստ էր կուսակալացն * այաս

տանի՝ կարի բազմամարդ էր և վաճառաշա՟ : * իւսէին անդ

ասուիս ազնիւս և գորգս և խոնջանունս, և կերպասս ընտիրս

ի պէտտ բարձից և բաստեռանց : | ր նոցա ներկ մի որդան

կարմիր ( Alkermes) , որով զասուիս ներկանէին: (ինէին

անդ և դիպակս մեծագնիս մետաքսեայս, ծաղկեալ երփնե

րանգն գունովք : Եւանդէ ստախրի, թէ ի ժամանակի իւ

րում՝ էր քաղաքն Դուին ի ձեռս քրիստոնեայ իշխանաց,

որք նուաճեալք էին ընդ իշխանութեամբ ամիրապետաց ,

րոց և Հարկս Հատուցանէին : Այլ յետոյ Հանին ի նոցանէ

ի ժամանակս իբն - աւկալի (Hankal) Արաբացիք զիշխա

նութիւնն և տիրեաց աշխարՀին Յուսուփ իլն -պի Սագ :

Դայսմ ` ժամանակի սաՀմանք Հայաստանի էին ի Հիւսիսոյ

նաՀանգն Պարտաւայ , յարևելից Ատրպատական , ի Հարաւոյ

Միջագետք ( էզիրէ) , իսկ յարևմտից կուսէ քաղաքն կար

լիկալայ Համարէր սահմանագլուխ ընդ Հայս և ընդ Րիւ

զանդիա : Հաղորդութիւնս ունէին Հայք ընդ Րիւզանդիոյ

ընդ Ճանապար` Տրապիզոնի , որ ի ժամանակին յայնմիկ էր

դեռ ևս ընդ իշխանութեամբ կայսերացն ունաց
և էր

նաւաՀանգիստ երևելի և քաղաք վաճառաշաՀ . ժողովէին

այսր վաճառականք ի տեղեաց տեղեաց և աստի յուղի ան

կանէին ի Բիւզանդիոն՝ ի վաճառ Հանել անդ զազնիւ ազ

նիւ անկուածս Հայաստանի , զդիպակն մետաքսեայ և կեր

պասս ի պէտս զգեստուց : կրէմէր, էջ 342 :

Րնդ նոյն ճանապար , Տրապիզոնի գային և վաճառք ի

Րիւզանդիոյ , և մտանէին ի այս և անտի յարևելս. որպէս

է տեսանել ի պատմութենէ 3ովՀաննու կաթողիկոսի , թէ

«Ընդէ՞ր, ասէ (Սմբատ արքայ առ փշին ոստիկան ) ,

զչարեալ դիմեալ գաս յոչինչ պէտս , զի թէ սէր ընդ կայսե ր

եղի ՝ և այն ևս վասն ձեր օգտի , զի թերևս որ պիտոյ է
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պէս երևի ի վկայութենէ Թովմայի Արծրունւոյ (էջ 230 )

ի մեծի շարժին որ եղև յամին 893 -րդի՝ մեռան ի Դուին

քաղաքի ոգիք առաւելքան եօթանասուն հազար: .Օար

դիս գոն միայն մնացուածք աւերակաց նորա : Րաց ի

Դունայ նստէին երբեմն ոստիկանքն և ի Նախջաւան

և ի Պարտաւ :

Ոստիկանացն իշխանութիւն, որպէս գրեցաք ի վեր

անդր՝ երբեմն ածէր և երբեմն նուազէր ըստ կամաց ամի

րապետացն, որք անձամբ ընտրէին զնոսա և առաքէին

ի կառավարութիւն աշխարհիս. Լիննոքա ընդհանրապէս

ընդ իշխանութեամբ ամիրապետաց անընդմիջապէս, որոց

և Հասուցանէին զհարկ աշխարհին. այլ երբեմն Հպատա

կէին նոքա աւագ ոստիկանացն Ատրպատականի և Ասո

րւոց: Ընտրէին ոստիկանք յանձնէ գործակալս իւրեանց

( ամիրայս), որոց գործ էր մանաւանդ ժողովել ի գա

ւառս գաւառս զհարկս և Հասուցանել ոստիկանս.ո

ամիրապետին մեծի L զՔ ևս դիւրաւ զպէտս ի յունակա

նաց անտի գտանել մարթացից և ի նպաստ օժտութեան ձեզ

ընծայել զերևելի Հանդերձից և զարդուց և զսպասուց վայ

ելս . այլ և վաճառականաց , որք ընդ դենիդ քո՝ բացեալ

Ճանապար,, զի արասցեն մուտ յաշխար՟ս նոցա, և ի նոցա

լիութենէն փարթամացուսցեն զձեր գանձարանսդ» (էջ 201 ) ։

ՙՆոյն պատմագիր այլուր (յէջս 249—250) բացայայտ ևս

նկարագրէ զերևելի Հանդերձսն, զզարդս և զսպասուց վայելս ,

զորս ընդունէին Հայք ի Րիւզանդիոյ. « իսկ արքայի ( Սըմ

բատայ) , ասէ , ուրախ լեալ ի բարեձիր պարգևս նորա( ուս

փայ)... նմա ընծայէր բարեվայելուչ և չքնաղատես և երես

ւելի զարդս Հանդե րձանաց , և նկարակերտ կազմուածս բազ

մականաց կարմրութեամբ որդանց , և ըմբակս և նուագս և

կամար ի Համակ ոսկւոյ՝ լոըս հաոմայական հարաարաց, յեր

րանգս գունակ գունակ ապակւոյ ) :
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հարկի (Ղևոնդ, յէջս 136 , 138 , 139 ):

Ունէին ոստիկա
նք

ընդ իշխանո
ւթեամբ

իւրեան
ց
գունդ

մի զօրաց, որովք ի Հնազան
դութեա

ն
պահէին զաշխար

հն

նուաճե
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:

Ոչ լինէին նոքա միջամուխ ի ներքին վարչութիւն

աշխարհին, որ էր ի ձեռս նախարարաց. այլ Հարկեցու

ցանէին զժողովուրդն, զի ծանիցեն զամիրապետն տէր

իւրեանց և հատուսցեն զՀարկին սակ ամ ըստ ամ: Առ

Մուաւեաւ նշանակեցաւ սակ 500 դահեկանաց (Ղևոնդ ,

էջ 14), իսկ յետոյ առաւելեալ դամ՝ քան զգամ` ի ժամա

նակս Սմբատայ թագաւորի եՀաս մինչև ցվաթսուն

հազար դահեկան (Յովհ. կաթ. էջ 270) : Յաճախակի է

ընթեռնուլ առ պատմագիրս մեր, մանաւանդ
“

ւոնդեայ, թէ կարի J ոյժ տազնապէր ժողովուրդն ծան

րութեամբ հարկաց, և զի հարկահանք անդր քան զսաՀ

ման իշխանութեան իւրեանց կեղեքէին զաշխարհն խըս

տութեամբ և հարստահարութեամբ ( Լևոնդ , յէջս 127 ,

135 , 137 , 139 և այլն ):

-սու

Այրուձին նախարարացն Հայոց ի սկզբան անդ ըն

դունէր ռոճիկ ուտեստի յամիրապետաց, դաՀեկանս Հա

րիւր Հազար յամի, այլ յետոյ Հատան ռոձիկքն յար

քունուստ, և հարկեցան նախարարք յանձանց իւրեանց

Հոգալ նոցին զռոճիկս (Ղևոնդ, էջ 113 , 128):

Եկեղեցին Հայոց առ ոստիկանօք - վայելէր ընդՀան

լրապէս յազատութիւն կրօնից և պաշտամանց, զի ամի

րապետացն չէր կէտ նպատակի բռնի հարկեցուցանել

զաշխարհն յընդունելութիւն մահմետական կրօնից: Այլ

յիշատակին երբե առ պատմագիրս մեր կողոպուտք ե

կեղեցեաց և հալածանք յիրս կրօնից և բազում անգամ՝



Sq

ի մասնաւոր դիպուածս նահատակութիւնք քրիստոնէից՝

որք ոչ առնուին յանձն զկրօնս մաՀմետականս: - Դասն

եկեղեցականաց ի պատուի էր ոստիկանս, և բազում`

անդամ` երթային կաթողիկոսքն հրեշտակութեամբ

նոսա և առ ամիրապետս, խնդրել դիւրութիւն ինչ

վասն ժողովրդեան իւրեանց, և դառնային պատուովք և

ընծայիւք, ընկալեալ զխնդիրսն ( Լևոնդ, յէջս 28—31):

տ

-

Յետ մտանելոյ Հայոց ընդ իշխանութեամբ Արաբա

ցւոց թէպէտ և կրօնք երկոցունց ազգացն և պայմանք

յարաբերութեանց նոցա ընդ միմեանս խտրոց մեծ ար

կանէին ընդ մէջ նոցա ՝ բայց ընկալան անշուշտ Հայք

ի նոցանէ ազդեցութիւնս որպէս ի սովորոյթս և իբա

րոյս վասն Հանապազօր կենցաղավարութեան ընդ նոսա ,

սոյնպէս և յարուեստս, ի գիտութիւնս և ի դպրութիւնս,

որք բարգաւաճեալ էին Արաբացիս: Այս ազդեցու

թիւն Արաբացւոց տեսանի մանաւանդ ի դպրութիւնս,

որպէս ի քերթուածս, յորս մուծան ամանակք նորք և

յանգք, որք անծանօթք էին Հայոց նախ քան զերաբան

ցիս, սոյնպէս և յարձակ գրուածս, որք պճ՞նեցան Ճար

տասանական պերՃաբանութեամբ և կուտակութեամբք

Հոմաձայն և Հոմանիշ բառից: Իսկ յաղագս ազդեցու

թեանն Արաբացւոց ի գիտութիւնս՝ չէ մարթ մեզ ասել

որոշակի ինչ զարդիս. զի մինչև ցայսօր Հրատարակին և

Հետազօտին ի մատենագրացն մերոց նախնեաց գրեթէ մի

այն երկք պատմականք և աստուածաբանականք , յորոց

չէ հնար ի վեր Հանել զայս ազդեցութիւն. իսկ երկքն

ուսողականք և մանաւանդ բժշկականք, յորս առաւելա

պէս մարթ է տեսանել զազդեցութիւն արաբացի գիտու

թեանց՝ չև ևս են ընծայեալ ի լոյս և մնան ցանդ ընդի

գրուանաւ , թէպէտ և ոմանք ի նոցանէ են կարի Հե

ո

un
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տաքննականք '): Վասն այսորիկ ցանկալի է յոյժ, զի և

այսոքիկ երկք գայցեն ի լոյս և զօրէն պատմական և

աստուածաբանական մատենիցն մատչելի լիցին գիտնոց

և պտղաբերիցեն զարգասիս իւրեանց ի լրումն պատմու

թեան ուսողական և բժշկական գիտութեանց:

Յորժամ նուազեցաւ իշխանութիւն ամիրապետացն

և անձնիշխանաբար տիրել կալան ոստիկանք ի վերայ

նահանգաց պետութեանն՝ յայնժամ` ամիրապետքն Է

կարճել զապերասան ստամբակութիւն ոստիկանաց իւ

րեանց՝ զՀարկահանութիւն աշխարհին յօժարութեամբ

յանձն առնէին նախարարացն Հայոց և թեթևացուցա

նէին իսկ զսակ Հարկին, և առհասարակ ընդարձակէին

զիրաւունս և զիշխանութիւն նոցա: Տոհմն Րագրատու

նեաց որ ի վաղուց Հետէ ակնկալէր մեծութեան և պա

տուոյ Հասանել ՝ ընկալաւ զսպարապետութիւն - զօրացն

Հայոց, իսկ ամիրապետութեամբն Հեշմայ ( յամս

724—743) նաև զիշխանութիւն ի վերայ աշխարՀիս

Հայոց, (Ղևոնդ, 112 , 128). ևյայնմՀետէ զօրացեալ և

ևս բարգաւաձեցաւ, մինչև զի յիններորդ դարուն Աշոտ

Րագրատունի ընկալաւ յամիրապետէն թագ արքայական

.

:

1 ) լին միայն ի բժշկական երկոց նախնի մատենագրաց

մերոց ընծայեալ է ի լուս մինչև ցայսօր, ♥ երմանց մխիթար

րութիւնն Մխիթարայ բժշկապետի * երացւոյ, յորում` և է

տեսանել զփաստ ապացուցի ազդեցութեան գիտութեանցն

Արաբացւոց ի վերայ մերոց. քանզի ի նախաբանի անդ յայտ

նէ Հեղինակն , թէ « չս Մխիթար Հերացի վարժես

ցայ ի դպրութիւն աքաց-ոց, Պարսից և * ելլենացւոց...

զի ունէին զարուեստ բժշկութեան լի և կատարեալ ըստ

առաջին իմաստնոցն ) , և փոքր մի զկնի՝ թէ «յաղագս այ

սորիկ յօժարեցի ... առնել զգիրքս զայս ի Հոռոմ և չբակ

և ի Պարսիկ գրենեաց) :

·
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և ընծայս պատուականս, զոր լուեալ կայսերն Ռարսղի

Ռ. Մակեդոնացւոյ, որ սերեալ էր ի Հայ ցեղէ՝

քեաց և ինքն նմա թագ և ծիրանիս Հանդերձ թղթով

խնդակցութեան, յորում` որդի սիրելի անուանէր զԱշոտ,

և զթագաւորութիւն նորա՝ սիրելի և մերձաւոր : սրտի

իւրոյ քան զամենայն թագաւորութիւնս:

Այլ ոստիկանքն - Ատրպատականի յորժամ տեսին,

թէ ըստ ձեռս նոցա- ելանէ մասն մի կարևոր Հայաստ

տանի յաղագս իշխանութեանն Րագրատունեաց, որ օր

քան զօր զօրացեալ ի հաղորդութիւնս մտանէր ընդ կայս

սերս և ընդ ամիրապետս անընդմիջապէս՝ զՀետ եղեն

նուաձելոյ զնոսա, վասն որոյ բազում՝ անգամ` ինքնագլուխ

յարձակէին ի սահմանս իշխանութեանն Րագրատունեաց

և հարկանէին սրով և գերութեամբ. ի միում`յարշաւա

նաց նոցա ո երկրորդաւ արքայիւն Ռագրատունեաց

յոյժ սաստիկ եղեն աւերածք և կոտորած աշխարհին,

յետ որոց եկն սովն համաձարակ, որ ծախեաց զբազ

մութիւն ժողովրդոց: Իսկ կայսերքն Րիւզանդիոյ թէ-

պէտ և բարեկամք էին տանն Րագրատունեաց, որ ինչ

երևի և ի յաձախակի ընծայից, զորս րէին միմեանց

վեհապետքն երկոքին ՝ այլ պատաղեալ ի ներքին դաւս և

յերկպառակութիւնս պալատանն՝ ոչ ունէին պարապ ի

ժամանակի արշաւանացս այսոցիկ՝ զի թէ ձեռն օգնա

կանութեան կարկառեսցեն Ռագրատունեաց: Քանզի

ծանուցեալ իսկ էր Րիւզանդացւոց, թէ յաղագս ապա

Հովութեան սահմանացն -ի-րեանց անկ է պաշտպանել

անկախութեան -Հայոց յերեսաց ամիրապետացն և ոս

տիկանաց, և թէպէտ կայսերք - փոփոխէին յաճախակի՝

այլ յամենեսին ի նոսա էր անփոփոխ այս կէտ նպատա

կի: Որպէս յամի Տեառն 920 -րդի պատրիարքն “Նիկո

Այս
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ղայոս, մտերիմ` խորհրդական կայսերն Կոստանդնի Է.

յղեաց թուղթ կաթողիկոսն Հայոց, յորում՝յետ բա–

նից վշտակցութեան յաղագս աւերածոցն Հայաստանի

գրէր, թէ հարկ է նախարարացն -յետս կալ ի ներքին

երկպառակութեանց և ընդ իշխանութեամբ թագաւորին

իւրեանց ելանել միաբանութեամբ ընդդէմ՝ թշնամւոյն

Հասարակաց, և թէ գրեալ է իւր արդէն առ թագաւորս

Վրաց, Աղուանից և Ափխազաց, զի իւրաքանչիւր զօր

րու եկեսցեն ի թիկունս օգնականութեան Հայոց: - Ընդ

Հուպ յետ այսորիկ եկին ի Հայս պատգամաւորք կայս

սերն, զի կոչեսցեն ի Կոստանդնուպոլիս զկաթողիկոսն և

զօրինաւոր ժառանգն թագաւորութեանն Րագրատու

նեաց: Օդալուստ Աշոտոյ յայս կոչ կայսերն և զնկարա

դիր պատուոց և ընծայից, զորս ընկալաւ նա ի կայսեր

րէն՝ աւանդեն ոչ միայն պատմագիրք * այոց ( Յով .

կաթ . էջ 356) այլ և Յունաց (տես Rambeaud, L'empire

Grecau_Xe siècle, էջ 504):

այսու

Առեալ Աշոտոյ ի կայսերէն նպաստ արծաթոյ և

գունդ զօրաց յօդնութիւն՝ դարձաւ անդրէն ի Հայս.

յաջողեաց նմա և ամիրապետն, որ ետ նմա զտիտղոսն

արքայից արքայի (C ահանշահ ) և
ծանեաւ զնա

պետ և գլուխ այլոց թագաւորաց մանունց Հայոց (որ

պէս թագաւորին Վասպուրականի և Կարուց կամ՝

Վանանդայ ), զորս ոստիկանք Ատրպատականի, ես

տեալամիրապետացն թագաւորեցուցանէին այսր և անդր,

որպէս զի արկցեն երկպառակութիւնս ընդ նոսա և ընդ

Բադրատունիս և նուազեսցեն և ևս զզօրութիւն նոցա :

“

Մինչդեռ յուժի էին Արաբացիք և արևելեան սահ

մանք կայսերութեանն չէին յապահովի - ի յարձակմանց

նոցա ՝ խնամէին և դդուէին կայսերք զիշխանութիւնն
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Բագրատունեաց և պաշտպանէին նմա զինու և խոր

հրդովք : Այլ յորժամ՝ ինահանջումն եկն իշխանութիւն

ամիրապետացն և ևս
ոչ գոյր ի նոցանէ վտանգ վասն

կայսերութեանն, այլ մանաւանդ ` նոքին կայսերք ի ձեռն

զօրավարաց իւրեանց, Հայոց մեծաւ մասամբն՝ Հանէին

մի զմիոյ կնի քաղաքս և գաւառս յԱրաբացւոց՝ փոխե

ցաւ յայնժամ` և յեղանակ յարաբերութեանցն Յունաց

Ռագրատունիս. փոխանակ սիրոյն և պաշտպանու

թեանն զոր ցուցանէին կայսերք յառաջագոյն՝ զՀետ եր

ղեն այնուհետև նուազելոյ զնոսա գամ քան զգամ` և

ուր ուրեմն բարձին ամենևին զիշխանութիւն նոցա.

այնպէս զի ի ճահ է ասել, թէ նուազումն իշխանու

թեան ամիրապետացն եղև պատՃառք բարձման և իշ

խանութեանն Րագրատունեաց:

በዚ

Ժամանակն և հանգամանք կենաց Ղևոնդեայ, զո

րոյ զպատմութիւն ընծայեմք ի լոյս նորոգ տպագրու

թեամբ՝ չեն յայտնի Ճշգրտօրէն, զի ոչ ինքն և ոչ որք

զկնի նորա պատմագիրք չասեն ինչ որոշակի զայսմանէ:

.Օայս ինչ և եթ գիտեմք, թէ եկաց նա յՈւթերորդ

դարու և էր եկեղեցական, զոր ոմանք վարդապետ կոչեն

h այլք երէց: Ջ պատմութեան գիրս իւր գրեաց նա

ի ինդրոյ տեառն: Շապհոյ: Ռագրատունւոյ, Հանգոյն

Մովսիսի Խորենացւոյ, Եղիշէի, Ղազարայ Փարպեցւոյ

և
և այլոց պատմագրաց մերոց, որք ի խնդրոյ իշխանաց

ի գրի Հարին զանցս և զդիպուածս - աշխարՀիս մերոյ:

Ի ձեռագիր օրինակս պատմութեանն Ղևոնդեայ է ո

րագիր այսպիսի. «Պատմութիւն Ղևոնդեայ մեծի վար

դապետի Հայոց որ յաղադս երևելոյ Մահմետի և զկնի
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նորին, թէ որպէս և կամ՝ որով օրինակաւ տիրեցին տիե

զերաց, ևս առաւել ազգիս Հայոց». այլ պատմութիւնն

նորա սկսանի մահուամբն Մահմետի ( յամին 632 ) և

ձդի մինչև ցան 788 , այնպէս զի բովանդակէ զժամա

նակս 156 ամաց: .Ջանցս մերձաւորս նմա ժամանակաւ

պատմէ իբրև ականատես:

յաղագս

L

Մատեանն Ղևոնդեայ կարևոր է յաչս բանասիրաց

ոչ միայն վասն ստուգաբան պատմութեանն անցից և

դիպուածոց հայրենի աշխարհիս մերոյ, այլ և այնու,

զի տեղեկութիւնս ոչ սակաւս աւանդէ և

1.

րաբացւոց , Խաղըաց և Ռիւզանդացւոց իւրոյ ժամանա

կին, զորս չէ գտանել առ այլ պատմագիրս մեր և օտա

րաց: Պատուական են մանաւանդ թղթակցութիւնքն

ընդ Օմար ամիրապետ և Լևոն Գ . կայսր, յորս երևին,

թէ որպիսի ինչ էին կարծիք քրիստոնէից և մահմետա

կանաց զմիմեանց անդստին յառաջին դարուն ծագման

նորոյ կրօնիցն, այլ և են տեղեկութիւնք ինոսա կարի

Հետաքննականք յաղագս կրօնիցն մահմետականաց,

ղանդոց նոցա, բարուց և սովորութեանց Արաբացւոց

ի կանուխ ժամանակին: Եւ քանզի արաբացի պատմիչք

անցից այնր ժամանակի յարեան անագան, ի Թր և իր

դարս, իսկ մատենագրացն Յունաց տեղեկութիւնք Հա

տուկտիրք են մեծաւ մասամբն և ոչ ըստ ամենայնի ալր

ժանահաւատք՝ վասն այսորիկ և ևս առաւելուն - ար

ժանիք ստուդաբան պատմութեանն Ղևոնդեայ:

ր գիտնոցն Եւրոպիոյ զառաջինն ի կիր էառ զպատ

մութիւնն Ղևոնդեայ րոսսէ անդամ Ճեմարանին Գի

տութեանց ի Ս. Պետերբուրգ, որ յամին 1849- րդի

քաղուածոյաբար եդ տեղեկութիւնս ինչ անտի ի մա

տեանն իւր կոչեցեալ Histoire de la Géorgie ( էջս 252 ,

-
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257 , Additions , էջ 136 և անդր): Յամի Տեառն 1856

րդի Կ․ Վ ․ Շահնազարեանց ընծայեաց ի լոյս ի Փարիզ

քաղաքի զթարգմանութիւն պատմութեանն Ղևոնդեայ

ի լեզու Գաղղիացւոց հանդերձ բազմաթիւ ծանօթու

թեամբք, ընդ խորագրաւս «Histoire des guerres et des con

quêtes des Arabes en Arménie , par l'éminent Ghevond vartabet

-arménien, écrivain du_huitième siècle » : Իսկ յամին 1857

ռաջինն ընծայեաց նա - ի լոյս ի նմին քաղաքի և զհայե

րէն բնագիր պատմութիւնն Հանդերձ ծանօթութեամբք,

զորս մեծաւ մասամբն առեալ յեղ ի Հայ ի գաղղիական

թարգմանութենէն իւրմէ: .տպագիրն իւր արար

Վ ․ Շահնազարեան ըստ միում օրինակի, զոր գաղա

փարեալ էր նորա ի ձեռագիր պատմութենէն Ղևոնդեայ

մատենադարանացն Ս. Էջմիածնի: Յամին 1862 ըստ ա

ռաջարկութեան - Ճեմարանին Գիտութեանց որ ի Ս.

Պետերբուրգ՝ արար . Պատկանեան զթարգմանութիւն

պատմութեանս ի լեզու Ռուսաց և յաւել ի նմա ծանօ

թութիւնս բազումս կարի Հետաքննականս ի բացատրու

թիւն և ի բարւոք վերահասութիւն պատմութեանն:

-

11.

“ Նորս այս մեր տպագիր արարաւ Համեմատութեամբ

ւաջնոյ տպադրին - ընդ ձեռագիր օրինակի պատմու

թեանն Ղևոնդեայ որ մեզ, զորմէ աւանդեալ են

լիակատար տեղեկութիւնք ի Յառաջաբանի պատմու

թեանն Ասողկան յէջս լգ ―լը: Եւ քանզի , որպէս անդն

յիշատակի, թերի էր ի ձեռագրի յայսմիկ պատմու

թիւնն Ղևոնդեայ ի սկիզբն մինչև ցգլուխն ՝ ( յէջն

43 տպագրիս մերոյ՝) վասն այսորիկ ինդրեցաք յարժա

նապատիւ “ Յուսկանէ վարդապետէ Մովսիսեանց տալ

գաղափարել ի Ձեռագիր օրինակէն Մատենադարանին

Ս. Էջմիածնի զմասնն թերի Ձեռագրիս մերոյ . զոր ըն
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Հայրն արժա

Բաղդատութեամբ - ձեռագիր օրինակացս այսոցիկ

ընդ առաջնոյ տպագրին՝ ըստ խնդրոյ մերում` կազմեաց

զբնագիր մերոյս Տպագրի Ստ. Մալխասեանց, Հանդերձ

ցուցմամբք տարբեր ընթերցուածոցն ի ստորոտս իւրա

քանչիւր իջից:

կալեալ՝ շնորհակալիս բազում` ունիմք

Նապատիւ :

24 Մայիսի 1887

Ի Ս. Պետերբուրգ ։

በዚ

են

Գլխակարգութիւնք յայսմ` Տպագրի նշանակեցան

ըստ բաժանմանց գլխոց Ձեռագիր օրինակին որ առ մեզ,

քանզի գլխակարգութիւնք Փարիզեան Տպագրին՝ ոչ

Ղևոնդի, այլ Հրատարակչի նորին Կ ․ Վ ․ Շահնազար

եանց: ( )գտակար - վարկաք յաւելուլ ի վերջ մատենիս

թարգմանութեամբ զայնոսիկ ի ծանօթութեանցն .

Պատկանեան և Կ . Շահնազարեան, որք ըստ կարծեաց

մերոց կարևորքն են ընթերցողացն Հայոց:

.Օայս Հրատարակութիւն Ղևոնդեայ յօգուտ
Րն

կերութեանն Տփղեաց Հրատարակութեան Հայերէն գրոց

արարաք՝ գոլով կտակակատար Հանգուցելոյն Յովսեփայ

Իզմիրեանց, արծաթովն զոր նուիրեաց ի յիշատակ նորա

եղբայր Հանգուցելոյն վասն այսր նպատակի: Տեղեկու

թիւնք քանի մի զանմոռանալի բարեկամն մերոյ և զազ

գասէր առնէն Յովսեփայ Իզմիրեանց եդեալեն ի Հրատա

րակութեանն Ասողկան ( Յառաջաբան, յէջս խգ խե)

որպէս և յօդուածք : Կտակին նորա յն. յաւելուածին:

Կ . ԵԶԻԱՆՑ ։
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ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՂԵՒՈՆԴԵԱՅ

ՄԵԾԻ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՀԱՅ Ո Ց

ԳԼՈՒԽ Ե.

2

5

ՆԱԽ և առաջին որք և Ամիր- ալ- Մունիք

նուանեցան. զի զի ամ կալեալ զիշխանութիւնն Մահ

մետ՝ մեռանի (1 ): Յետ այնորիկ փոխանորդէ զիշխանու

թիւնն Մահմետի Աբու- աքը և Ամր և Օթման , ամս

ը՝ ( 2 ) ի մետասաներորդ ամի Հերակղիՙ աստուածապսա

կեալ և բարեպաշտ թագաւորին Հոռոմոց, որ մինչդեռ

էր կենդանի աստուածապսակեալն Հերակղես՝ “ ոչ կա

րացին սփռել զասպատակս իւրեանց ի վերայ Հրէաս

տանի. զի Համբաւ քաջութեան նորա սփռեալ էր և

Հուրեցուցանէր զնոսա : Եւ նորա տիրեալ ունէր զիշխա

նութիւնն Հրէաստանի և Ասորեստանի մինչև իվախ

Ճան կենաց իւրոց ( 3 ):

7

զար

8

Եւ իբրև թագաւորեաց որդի նորա * փոխանակ * ե

1 Ձ.՝ ամիրըլմունիք

2 Տ.՝ քսան

3 Ձ . ՝ աւթման և ամենայն : ուրեք

զկնի՝ WL փոխանակ 0 :

4 S. աստ և զկնի՝ Հերակլեայ

1

8 Ձ . ՝ նորայ

-

3 2. "r

6 S. ՝ Հերակլէս

7 Ձ. աստ և ի ստորև բազում` ան

գամ ՝ ի վերա
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W

2

5

րակղի Հօր իւրոյ՝ յայնմհետէ զարթոյց տէր զՀոգի

րանցն չարաց, զի առցէ նոքօք զվրէժխնդրութիւն յազ

դէն քրիստոնէից ՝, զորս մեղաքն առաջի տեառն Աս

տուծոյ մերոյ: Եւ սկսան գունդ կազմել և զօրս գու

մարել ի վերայ իշխանութեանն Կոստանդնի, ի վերայ

Երէաստանի և Ասորեստանի. զի զպատուէր օրինադրին

իւրեանց ունէին օժանդակ, ղոր - պատուիրեացն որո

մանցն սերմանողի *, թէ «ելէք ի վերայ աշխարհաց, նուա

Ճեցէք զնոսա ընդ ձեռամբ ձերով. զի մեզ, ասէ, տուեալ

է ի վայելս զպարարտութիւն երկրի. կերայք զմիս ընտր

րելոց 6 երկրի և արբէք զարիւն զօրաւորաց»: Որոց և

սադրիչք եղեն -և առաջնորդք՝ Հրէայք , որք երթեալ

ի բանակս Մտդիամու ասէին ցնոսա - «Աբրահամու,

սեն, խոստացաւ Աստուած տալ զբնակիչս երկրի ի ծա

ռայութիւն, և մեք եմք ժառանգք 8 և որդիք նահապե

տին : Արդ ի մէնջ տաղտկացաւ Աստուած վասն չարու

թեան գնացիցն մերոց և եբարձ ի մէնջ զթագաւորու

թեան գաւազանն և մատնետց զմեզ ի ստրկութիւն ծա

ռայութեան. այլ և և
դուք էք զաւակք Աբրահամու և

որդիք նահապետին: լէք ընդ մեզ և փրկեցէք զմեզ ի

ծառայութենէ արքային 1օ Յունաց, և ի միասին կալցուք

զիշխանութիւնս մեր»: Իբրև զայս ևս լուան՝ քաջալե

րեալ դիմեցին ի վերայ Հրէաստանի:

11

"

Իսկ ապա ազդ եղեալ թագաւորին Յունաց՝ գրէ

1 Ձ.՝ քրիստովնից

2 Տ .՝ որք։— Օր . Տ . և Ձ.՝ այսպէս=

3 Ձ. ՝ աւժընդակ

4 Ձ. ՝ սերմանաւղի

5 Տ . պակասէր՝ ի վայելս

6 Ձ .՝ ընդրելոց

7 2.
"r " ց և սադրիչ քեզ են՝ և

9

Հրեայք առասջնորդք : Տ .՝ Որք և

սադրիչ ձեզ և առաջնորդ Հրէայք

են :

8 Ձ․ ՝ ժառանկք

9 Ձ.՝ ծառաութեան. այլ և դութ

==
- Մեք այսպէս։

զաւակ

10 Ձ. ՝ այքային

1

I
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2

3

զօրավարն որ ի Գրէաստանի. «լուայ ՝, ասէ, թէ Սա

ռակինոսք ելին յարձակեալ ի վերայ Հրէաստանի և -

սորեստանի: Արդ գումարեա զզօրս քո և մարտիր ընդ

նոսա և արգել զնոսա. զի մի ասպատակեսցեն ի վերայ

երկրիդ մերոյ և ածիցեն սուր և սատակումն ի վերայ

դոցա . այլ արդ սպառազինեալ կազմեա զզօրս քո» *:

Իսկ նորա 5 ընկալեալ զհրամանն օգոստական՝ գրէր *

զօրագլուխս որ ընդ իւրով իշխանութեամբ, զի ուր և

իցեն՝ առ նա - Հասցեն: Եւ վաղվաղակի Հասեալք՝ Է

միասին լինէին բանակ մեծ . և խաղացեալ յառաջ դնա

ցին ընդդէմ` Հինին նորա որ զօրացեալ գայր ի վերայ

նոցա: Երթեալ յանդիման լինէին միմեանց ի սահմանս

Ապառաժն Արաբիոյ. տեսանէին զբանակս Մադիամու

անթիւ բազմութեամբ, և իբրև զգունդս մարախոյ՝ զան

չափութիւն ուղտուցն և ձիոց : Ապա անգիտացեալ զօ

րուն Յունաց անգիտութիւն 9– մեծ ՝ զատուցանէին

զաղխս բանակին իւրեանց բացագոյն ի նոցանէն 1օ բար

զում` վտաւանօք, լքանէին ի բանակին և զերիվարսն իւ

րեանց. և ինքեանք ի Հետիոտս սպառազինեալ՝ ընդդէմ՝

նոցա գնացին պատերազմել և ի ջերմութենէ արեգա

կնային - տապոյն և ծարաւուտ ապառաժէն 2 ևև
յաւա

զոյն աշխատեալք, և պարտասեալք ի ծանրութենէ զի

նուցն ՝ անկան ի մէջ 1 թշնամեացն:

10

11 12

13

1 2.

2 S.

3 S.
դորա : Օր. Տ. և Ձ. այսպէս:

4 S.' աստ և գկնի բազում` ուրեք՝ քոյ

5 Ձ. նա

6 Ձ. ՝ դրեր

7 Ձ․՝ ընդդէմ Հինի նորա զաւրաս

ցեալ։ — Թուի ընթեռնլի՝ ընդդէմ

Հինին որ զօրացեալ կամ՝՝ ընդ

լուա

յարձակիլ

--

7

դէմ` Հինին նորոյ որ

արաբւղ
8 2.'

9 S.՝ յանգիտութիւն

10 Տ.՝ ի նոցանէ

11 Ձ. բազում անգամ՝՝ արեգակնաին,

իսմաելի, իսմաել Հաոց...

12 Տ.՝ ապառաժին։ — Թուի՝ յապած

ռաժէն

13 Ձ. ՝ ի մե ջ

,
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Իսկ նոքա քանզի ի հանգստեան էին՝ յանկարծակի

Հեծեալ յերիվարս իւրեանց, և յարձակեալ ի վերայ նոր

ցա՝ Հարին բազում՝ Հարուածս ի զօրուէն Յունաց , և

ի փախուստ դարձուցեալ զմնացեալսն, Հետամուտ եղեալ

մինչև ի բանակն Յունաց՝ զբազումս առՀասարակ կո

տորէին. և մնացեալքն Հեծեալ յերիվարս փախստական

անկան յաշխարհն իւրեանց * (4):

3

Եւ Իսմայելացւոցն - լցեալ յաւարէն Յունաց գան

ձիւք , և առեալզկապուտ անկելոցն ի սրոյ ՝ դարձան խըն.

դութեամբ յաշխարհն իւրեանց: Եւ յայնմհետէ տիրեցին

Երէաստանի և Ասորեստանի վերայ. և արկին ընդ Հար

կօք զաշխարհն և զեկեղեցիս սրբոյ քաղաքին Երուսաղէ

մի (5) : Եւ յայնմհետէ դադարեցին ի Հարկատուութե

նէօ արքային Յունաց Հրէաստան և Ասորիք. զի ոչ կաս

րացին զդէմ` ունել ' Իսմայելի զօրքն Յունաց: Եւ Իսր

մայէլ տիրեաց ի վերայ Հրէաստանի:

5

6

ԳԼՈՒԽ Ը.

8

Իսկ ի գալ միւսոյ ամին ( 6) խրոխտալ սկսան ընդդէմ`

արքային Պարսից. և գումարէին * բազմութիւն զօրաց,

և եկեալ Հասանէին ի վերայ արքային Պարսից, որում

անուն էր Յազկերտ ( 7 ), որ էր թոռն Խոսրովու: Ժողո

վեալ և Յազկերտի զզօրս իւր՝ պատերազմէր ընդդէմ՝

1 2. աստ և ի ստորև՝ Հեծեալք

2 Տ. ՝ ի զօրն : Ձ.՝ ի զօրէն։ —Մեք

եդաք այսալէս ըստ Օր. Տ .

3 Ձ.. ի բանական

4 Տ. ՝ Յունաց

――――

5 Ի . պակասէր՝ Երուսաղէմի

6 Ձ.՝ ի Հարկատութիւնէ

7 Տ. աստ և զկնի բազում անգամ՝

ունիլ, խօսիլը

8 Ձ․ ՝ գումարէր
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ատ

3

նոցա, որում` ոչ կարէր ընդդէմ՝ունել : Հարկանէին զզօրս

նորա կոտորմամբ սրոյ , և զթագաւորն Հարեալ

կէին: Եւ յայնմՀետէ բարձեալ կործանէր թագաւորու

թիւնն Պարսից , որոց եղև թիւ 2 իշխանութեան նոցա

ամք յա: Եւ Իսմայելացւոցն աւար առեալ զերկիրն

և զգանձսն արքունի՝ հասուցանէին յաշխարհն իւրեանց :

Եւ մեծ մասն զօրուն Հատեալ ասպատակէին յաշ

խարհս Հայոց ընդ կողմն Պարսից. և առնուին :ի գեր

րութիւն զաւանս Մարաց և զդաւառն Գողթն և

զդաստակերտն “Նախջաւանու . ևև զբաղումն յարանց

ընդ սուր անցուցանէին, և զայլս գերի վարեալ կա

նամբք և մանկտեաւ՝ անցուցանէին ընդ գետն Երասխ

ընդ Հունն .ուղայոյ : >ւ ընդ երկուս բաժանեալ

զօրքն՝ ոմանք զգերեալսն դարձուցանէին յաշխարհն իւր

րեանց: Եւ գունդ մի հատեալ ասպատակէին ընդ գա

ւառն Արտազ ի վերայ * զօրավարին Յունաց, որում՝

նուն էր Պռոկոպ , որ էր բանակեալ ի գաւառին Կոգով

տի՞ ի սահմանս Ռազուձորոյ և Մարդուայից. որում`

իրազեկ եղեալ իշխանն Թէոդորոս, որ էր յազգէն Ոըշ

տունեաց՝ ազդէր զօրավարին Պռոկոպայ, «եթէ զօր Հի

նին Իսմայելի զարթուցեալ գայ ի վերայ մեր»:

7

8
W

1 S.' որոց ոչ կարէր զդէմ ունիլ։—

Օր. Տ. և Ձ. այսպէս:

2 Տ.՝ եղեն թիւք

3 Ձ. ՝ իսմայելացոցն

Ձ․ ՝ Հատել

5 Տ. ամենայն ուրեք՝ Նախիջևան,

Նախիջևանու

4

10

Իսկ նա 19 ի բազմութիւն զօրացն ապաստանեալ և

ոչ յԱստուած, որ յաջողէն զպատերազմ`՝ ոչ ինչ գրէր

զբանս իշխանին Հայոց: Եւ նա մորմոքեալ ընդ կո

րուստ աշխարՀիս Հայոց և ընդ ծուլութիւն զօրավա

6 Ձ. ՝ ջուղայիոյ

7 Ձ .՝ ընդ երկու

8 Տ. ՝ Արտազի ի վերայ։ —Ձ.՝ արտազի

վերա

9 S.՝ Գոգովիտ

10 Ի Ձ. պակասէր՝ նա

11 2.' յաջող ի
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րին՝ ոչ ունէր ժոյժ, այլ մտեալ երկրորդէր և երրորդէր

զբանն : Եւ բարկացեալ զօրավարին ի վերայ իշխանին՝

ձգել զվարզն որ ի ձեռին զՀետ նորա: Եւ սրտմտեալ

Թէոդորոս՝ ելանէր յերեսաց նորա, և նոյնժամայն Հրա

մայէր զօրացն, որ ընդ իւրով իշխանութեամբն էին, «վա

ռեցարուք, ասէ, և ելէք ընդդէմ Իսմայելի» : Եւ նոքա

Հեծեալ յերիվարս իւրեանց՝ դարանամուտ եղեն ի

րակն, որում` եղբարսն կոչէին. և կալեալ զառաջս կրը

Ճիցն՝ զբազումս ի նոցանէ սատակէին. և առեալ զկա

պուտ անկելոցն՝ 4 հատուածեալ ի զօրավարէն գնացին ի

գաւառն Գառնի: Հրաման ետ ապա և Պռոկոպն իւ

րում` զօրուն ելանել ի վերայ թշնամեացն, յորոց վերայ

Հեղեալ զօրն Իսմայելի՝ Հարկանէին զմեծ մասն ու

նաց, և զայլսն փախստական արարեալ անցուցանէին

ընդ բանակն իւրեանց. և ինքեանք դարձեալ ի բանակն ö

նոցա Հանգչէին: Եւ ասեն լինել զթիւ զօրացն Յունաց

աւելի քան զվեց բիւր արանց, և զԻսմայելացիսն նուազ

քան զբիւր մի արանց: Եւ ի վաղիւն ժողովեալ զկա

պուտ բանակին, դարձեալ ընդ կրունկն՝ գնացին յաշ

խարհն իւրեանց:

6

3

7
և

-

Եւ եղև այս իքսան և երկրորդ ամի Աբու- Ռաքրայ Հ

և Օթմանայ և Ամրի, իշխանացն Իսմայելի: Եւ դադա

րեցին յելանելոյ ի վերայ աշխարհիս Հայոց ամս ի: Ա

պա իքսան և վեցերորդ ամի նոցին իշխանութեանն դար

ձեալ յարձակէին ելանել ի վերայ աշի արհիս Հայոց զօ

րու ծանու :

1 Ձ. ՝ զբանսն

2 Ձ.՝ իսմայէլի

3 Ձ․ ՝ Հեծեալք

4 Ձ. ՝ անգելոցն

5 Ձ.՝ ի բանակս

6 S.՝ և դարձեալ

7 Տ. ՝ Աբու -Բաքրի
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ԳԼՈՒԽ Գ .

1

በዚ

2

Յերկրորդ ամի Կոստանդնու - կայսեր Հոռոմոց, որ

էր թոռն Հերակղի՝ ազդ եղև իշխանն Թէոդորոս,

եթէ Հէն զարթուցեալ գայ ի վերայ աշխարհիս: Իսկ

նորա առեալ զզօրս իւր՝ կամէր ունել զկիրճս :Ճանա

պարհին Ձորայոյ, այլ ոչ կարաց ժամանել յառաջս նո

ցա. քանզի ըստ օդաթևն արագութեան յարձակեալք

իբրև օձք թևաւոլք յառաջեցին թշնամիքն, և զկնի իւ

րեանց թողեալ զզօրսն Հայոց՝ դէմ եդեալ ընթացան

ի մայրաքաղաքն Դուին( 8) : Եւ վասն զի թափուր գտին

զքաղաքնյարանց պատերազմողաց, զի ամենեքեան զՀետ

Թէոդորոսի իշխանին - դնացեալ էին, բայց միայն զկա

նայս և զմանկտիս և զայլ խառնիՃաղանձս, որք ոչ էին

արք պատերազմի՝ հասին ի վերայ քաղաքին և վաղվա

ղակի առին զամրոցն, և զգտեալ արսն ի նմա կոտորե

ցին, և զկանայս և զմանկտիս վարեցին ի գերութիւն՝

ոգիս ՝ լե ( 9) :Է

և

5

Արդ ով արդեօք * արժանաւորապէս ողբասցէ զթը

շուառութիւն աղետիցն. քանզի ամենայն ուստեք անհը

նարին էր վտանգն: ի սուրբ եկեղեցիք, յորս ոչ էր

արժան Հեթանոսաց մտանել՝ քանդեալ և քայքայեալ կո

խան պիղծ 6 ոտիցն անօրինաց լինէին , և քահանայք

Հանդերձ սարկաւագօք և պաշտօնէիւք խողխողեալ սը

և

և

Այսպէս ըստ1 S. Կոստանդեայ:

Ձ. և ըստ Օր. Տ.

2 Տ.՝ թողին

3 S.՝ ամենեքին

- 4 Ձ․՝ յոգիս

5 Ձ. ՝ արդեւք

6 Տ. պակասէր՝ պիղծ

7 Ձ.՝ լիներ

3

K
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րով ժպիրհ և անողորմ` թշնամեացն. և բազում` տիկ

նայք փափկասունք, որոց ոչ էր առեալ զփորձ նեղու

թեան՝ գանալից քքօք թշնամանեալք և քարշեալք ի-

Հրապարակս՝ զկականումն ողբոցն բարձրացուցանէին

վասն յեղակարծումն օրհասին: Այլ և աշխարհախումբ

բազմութեանն ըմբռնեալք ուստերօք և դստերօք ինոյն

վտանգս՝ յաճախէին զհառաչանս և զհեծութիւնս. զի

ոչ գիտէին՝ զոր առաւել ողբասցեն, զխողխողեալսն յա

նօրէն սրոյն, եթէ զկենդանւոյն 2 անջատեալսն զուստերս

և զդստերս, օտարացուցանել ի հաւատոյն որ ի Քրիս–

տոս և ի Հոգևոր աստուածային փառատրութեանցն:

Եւ զոմանս ողորմելի տեսլեամբ անկեալ դիակունս ի

վերայ դիականց ընդ արիւն թաթաւեալք թէպէտ ևፈ ո

բովք աշխարէին՝ այլ ոչ էին ձեռնհաս * ամփոփել զմար

մինսն և տալ գերեզմանի: Եւ ի դէպ էր զմարգարէա

կանն առնուլ ողբս , որ ասէ «Աստուած, մտին Հեթա

նոսք ի ժառանգութիւն քո, պղծեցին զտաճար սուրբ

քո , և արկին զդիակունս ծառայից քոց՝ գէշ թռչնոց

երկնից, և զմարմինս սրբոց քոց՝ գազանաց երկրի. և ոչ

ոք էր որ թաղէր զնոսա» : .Օայս ամենայն անցս պա

տուհասից, յայնժամ` *րէաստանի աղէտսն, և այժմ`

երս Հասեալ տարակուսանս՝ դէպ եղև առնուլ:

4

5
-

Իսկ զօրքն Հայոց Հանդերձ նախարարօքն և իշխա

նաւն իբրև տեսին զՀէնս սաստիկս Հասեալ ի վերայ նո

ցա՝ քան ձեռք արանցն պատերազմողաց, և ոչ կարա

ցին յարձակել ի վերայ Հինին. զի թէպէտ և տեսանէին

զկանայս և զմանկունս իւրեանց - վարեալ ի գերութիւն,

այլ քանզի նուազունք էին թուով՝ ոչ կարացին ի դիմի

1 Տ.՝ թքօք

2 Ձ. ՝ զկենդանոյն

3 S. ասումածային

3

4 Ձ․՝ ձեռնաՀաս

5 Տ. ՝ զՄարգարէին

6 Սաղմ. ՀԸ . 1 — 3 :

!
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-

Հարկանել նոցա . այլ նստեալ միայն ողբովք և աշխարա

նօք աւաղէին զկանայս և զմանկունս իւրեանց: Իսկ *ա

գարացիքն առեալ տանէին զնոսա յերկիրն Ասորւոց . և

դադարեցին յելանելոյ ի վերայ աշխարՀիս Հայոց ամս .- :

Ապա յետ այնորիկ յերեսուն և վեցերորդ ամի իշ

խանութեանն նոցա զօր ժողովեալ դարձեալ յարձակե

ցան ի վերայ աշխարՀիս Հայոց. որոց էին գլխաւորք

Օթման և Օգբայ: Եւ իբրև Հասին ի սահմանս Հայոց ՝

յերիս բաժանեալ առաջս՝ սփռեցան յասպատակս իւ

րեանց: Առաջ մի Հատեալ ընդ կողմն Վասպուրական

աշխարհին՝ առին զաւանս և զամրոցս որ մինչև ի “Նախա

ջաւան քաղաք • . առաջ մի ընդ կողմն Տարօնոյ: Եւ

միւս առաջն հասեալ ի Կոգովիտ՝ 3 պաշարէին զամրոցն ՝

Արծափաց: Եւ գտեալ զմուտ բերդին՝ ի գիշերի գաղտա

գողի ելին ի նա , զի ի քուն գտին զպահապանսն, և ա

ռին զամրոցն, և զգտեալ արսն որ ի նմա արկին ընդ

կապանօք: Եւ ի բազում` անհոգութեան եղեալ այնու

Հետև՝ խառնակէին զազրալից պղծութեամբ ընդ կա

նայն: Յորս գթացեալ ամենատեսն Աստուած ՝ աստա

նօր ոչ անտես առնէր - զհաւատացեալս անուան իւրոյ ,

այլ առաքէր ի վրէժխնդրութիւն -չարեացն -զոր գործեր

ցին՝ զիշխանն Թէոդորոս . որոյ երագաթև յարձակմամբ

իբրև զխոյանալ արծուոյ * Հասեալ ի վերայ Հինին եկես

և ընդ նմա ալք
ä » վառեալք զինու , վաղվաղակի

Հասեալք՝ սատակէին զթշնամիսն իբրև արս գա, և

զկապեալսն արձակէին. և զսակաւ մնացորդսն թշնա

մեաց փախստական արարեալ՝ դարձուցանէին զգերեալսն.

5

6

8

1 2.'
ասորաց

2 2.
լզ . երորդ ամի

3 Տ .՝ Գոգովիտ։—Ձ . ՝ կոգոյովիտ

4 Ձ․ ՝ զամրոցս

❤

5 Ձ. ՝ զարսն

6 S ՝ պղծութեամբք

7 S ՝ արագաթեւ

8 S. ՝ արծւոյ

"
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և զաւար և զկապուտ թշնամեացն ժողովեալ՝ դարձան

խնդութեամբ, փառաւորելով զԱստուած, որ խնդրեաց

զվրէժ ի թշնամեաց ՝ նոցա: Իսկ այն զօրք, զոր յառաս

ջագոյն պատմեցի, առեալ զաւար և զգերեալսն՝ դնացին

աշխարհն Ասորւոց 2. և դադարեցին յետ այնորիկ ամս

# (10):

ւ

4

Եւ զայս չարիս կատարեալ իշխանացն Իսմայելի -

բու-Ռաքրայ , (Օթմանայ և ↑ Ամրի յաւուրս իւրեանց ՝

վախճանեցան:

ԳԼՈՒԽ Դ .

6

Յետ նոցա ունի զիշխանութիւնն ո Մուաւիա

ամս ի-ը և ամիսս ը և վախձանի: Եւ եթէ զիարդ յա

ւուրս նորա էր իշխանն Գրիգոր , և որ ինչ անցք ան

ցին ընդ աշխարիս Հայոց, և մահուան իշխանացն:

սորա յառաջնում ամի իշխանութեանն և ի չ: ( 11 )

ամի Կոստանդնի կայսեր, որ էր թոռն Հերակլի, սկըա

սաւ զօրս գումարել ի վերայ աշխարհիս Հայոց իշխանն

Տաճկաց: Ազդ եղև թագաւորն Կոստանդին բանն .

և հրամայէր զօրավարին որ ի կողմանս Կիլիկեցւոց ՝

ելանել ընդդէմ` նոցա : Ընկենոյր և զիշխանն Թէոդորոս

յիշխանութենէն վասն նենդութեանն, զոր արար

զօրավարին Պռոկոպայ , և փոխանակ նորա կացուցանէր

սո

1 Ձ. ՝ թշնամեաց

2 Ձ. բազում` անգամ ՝ ասորոց, կի

լիկեցոց...

3 S. ՝ Աբու -բաքիրայ

4 Ի Ձ. պակասէր՝ և

5

Wn

5 Ձ.՝ մաւիս ոմն . (ընթեռնլի՝ մաս

ւիա ո ): Ի ստորև՝ մուէա

6 Ձ.՝ կոստանդիանոսի

7 Ձ. ՝ բանքն
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2

զՍմբատ (12) ոմն ի տոհմէ Ռագրատունեաց, և առաքէր

ընդ զօրավարին իւրում: Գրէր և առ Թէոդորոս Որշ

տունի , որ յառաջն իշխանն էր, ասէ «ել ընդ մեզ ի

պատերազմ` զօրօք որ ընդ ձեռամբ քո է »: Եւ ոչ կար

մեցաւ նա ելանել: Գրէ դարձեալ երկրորդ անգամ. «եթ

ոչ ելցես ընդ մեզ ի վերայ Հինիս՝ ի դառնալն մերում

այսրէն ջնջեսցուք զտունդ քո յազգատոհմէ մերմէ : Որո

երկուցեալ ի սպառնալեացն՝ հանդերձէր զորդի իւր ըզ–

Հարդ (13) երթալ ընդ իշխանին Սմբատայ. և տայր հրա

ման՝ նենդութիւն առնել սիրելեացն և միաբանել ընդ

թշնամեացն: Որոյ երթեալ զօրավարն Յունաց՝ չու

եցին ի կողմանս Ասորւոց և անցին ընդ զոմն Եփրա

տայ : Եւ մատուցեալ որդւոյն Թէոդորոսի առ զօլր

վարն՝ խնդրէր զինքն կարգել պահապան նաւակամրը

ջացն. և նորա Հրամայեալ նմա պահել զխելս զոմոյն:

3

un.

5

6

Եւ իբրև բախեցին ընդ միմեանս պատերազմաւ , և

անկան յերկոցունց կողմանցն հարուածք՝ դարձեալ զօր

րացեալ զօրքն Տաճկաց՝ փախստական հ արարին զգուն

դըն Յունաց, յաւուր մեծի շաբաթուն զատկին: Իբրև

ետես որդին Թէոդորոսի զյաղթութիւնն Իսմայելի՝ զօր

րացեալ անցանէր յայնկոյս գետոյն, և Հատեալ կտրեաց

զլարս կամրջին, զի մի ապրեսցին փախստեայքն: Եւ

նոցա ի մէջ արարեալ զզօրսն Յունաց՝ զոմանս դետա

վէժս առնէին, և ոմանք զերծան փախստեամբ19յաշխար

Հրն Յունաց: >ւ յայնմՀետէ լքաւ սիրտ արքային Յու

8

1 2.' ըռըշտունի

2 Ձ. ՝ զաւրովք

3 Ի Ձ. պակասէր՝ ընդ

4 Ձ. ՝ եւփրատա

5 Ի Ձ. պակասէր՝ կարգել

6 S.՝ զօրացան զօրքն Տաձկաց

7

փախստական

7 Ձ․ ՝ յանկոյս

8 S. ՝ գետավէժ

9 Ձ․ ՝ զերծեալ

10 Տ.՝ փախստեայ։ — Օր. Տ. և Ձ . այս

պէս
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1

նաց, զի գիտաց, եթէ ՝ ի տեառնէ է խոտորումն իշխա

նութեանն նորա. և ոչ ևս յաւել ելանել ի վերայ Իս

մայելի :

Իսկ իշխանն Իսմայելի գրէ Հրովարտակ յաշխարհս

Գայոց. «եթէ ոչ Հարկեսջիք ինձ և ոչ անկջիք ընդ լծով

ծառայութեան իմոյ ՝ ի սուր սուսերի մաշեցից զամե

նեսեան»: Յայնժամ՝ ժողովեալ` ի միասինքահանայապետն 3

Հայոց “Ներսէս (14 ) , շինող սրբոյն Գրիգորի, և իշխանք և

Նախարարք աշխարհիս՝ յանձին կալան Հարկել բռնութեան

Իսմայելացւոցն: Յորոց խնդրեալ պատանդ՝ տային եր

կուս ի նախարարացն Հայոց զԳրիգոր ի Մամիկոնեան

տանէ և զՍմբատ ի Րագրատունի տանէ: Եւ տարեալ

զնոսա իշխանն Տաãկաց Մուաւիա՝ * Հատին ի վերայ

աշխարհիս Հայոց Հարկս , դահեկան (15) ի միում` ամի

Հատուցանել նոցա, և աներկիւղ մնալ ի բնակութիւնս

իւրեանց:

Իսկ յերկրորդում` ամի իշխանութեանն Մուաւիա

կոչէ զԳրիդոր և զՍմբատ, որ էին պատանդք ի դրանն

արքունի. և տայր Գրիգորի զպատիւ իշխանութեանս

Հայոց. և առաքէ զնոսա բսզում՝ մեծարանօք յաշխարհս

-Հայոց: եւ եղև բազում` խաղաղութիւն յաւուրս նորա

իշխանութեանն:

և

1 տ ՝ թէ

2 Տ . ՝ Ժողովեալ ք

3 Ձ.՝ քաՀանայապետքն

4 Ձ. աստ և ի ստորև ՝ մաւէա

·

Եւ յետ նորա Եզիտ որդի Մուաւեայ . և ապրի

ամս և ամիսս -, և վախՃանի: Եւ նա վարեաց զաշ

խարհս Հայոց ի նոյն սակ Հարկի:
.

6

Եւ յետ նորա Աբդլ- Մէլիք ° ( 16 ) որդի Մրուանայ։ Եւ

եկեաց * ամս կա և վախՃանեցաւ : Եւ այս է * վարք նորա:

87

5 Ձ. ՝ եզիդ որդի մաւեա

6 Ձ . ՝ աբդլմիլք

7 Տ. ՝ եկաց

8 Ձ. պակասէր՝ է

4
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3

“Նա էր այր ժանտ և գոռ պատերազմող: Ի յերկ

րորդում` ամի իշխանութեան նորա եղև խառնակումն

սաստիկ ի մէջ Տաճկաց և պատերազմ, և բազում՝ Հե

ղումն արեանց ինքեանք յինքեանց 2 Հանէին: Եւ սաստ

կացաւ պատերազմ` ի մէջ նոցա զի ամս. և անթիւ եղեն

սպանեալքն ի նոցունց մինչև ի կատարել մարգարէու

թեանն Դաւթի, որ ասէ. «սուրք նոցա մտցեն ի սիրտս

իւրեանց *, և աղեղունք նոցա փշրեսցին» : .O ի փոխա

նակ անպարտ արեանն և անողորմ` սատակմանցն, զորս

յաճախեցին ի վերայ ազգիս քրիստոնէից՝ արիւն վրի

ժապարտ Հեղաւ -իրաւացի. և պահանջեաց Աստուած

զվըէժ -արհամարհանաց ծառայից իւրոց նոցին իսկ

ձեռօք :

6

Իսկ Գրիգոր իշխանն Հայոց յաւուրս իւրոյ իշխա

նութեանն խաղաղացոյց զաշխարհս Հայոց յամենայն Հի

նից և յարձակմանց. զի էր այր երկիւղած օ յԱստուծոյ,

եղբայրասէր և օտարասէր և դարմանիչ աղքատաց, և

կատարեալ ի Հաւատս աստուածպաշտութեան: Եւ շի

նեաց նա տուն աղօթից ի գաւառն Արագածոտին ի

յաւանն ԱրուՃ, տաճար փառաց անուան տեառն գեղեցիկ

վայելչութեամբ, զարդարեալ ի յիշատակ անուան իւրոյ:

7

Եւ ի ժամանակի պատերազմին որ ի մէջ Տաճկաց՝

դադարեցին ի Հարկատուութենէ 8 նոցա Հայք, Վիրք,

Աղուանք, ծառայեալ նոցա ամս լ: Եւ եղեն աւուրք ապըս

տամբութեան նոցա ամք լ: Եւ ի չորրորդում` ամին

1 Ձ. և Օր . Տ . ՝ պատերազմաւ: (Թուի

թէ փոխանակ՝ լատերազմաւղ )։—

Թողաք այսալէս ըստ ուղղագրու »

թեան նախկին Հրատարակչին։

2 Ձ.՝ յընքեանց

3 S.՝ մինչև կատարիլ: —Օր. Տ. և Ձ.

այսպէս:

4 Ձ.՝ նոցա

5 Սաղմ. ԼԷ. 15 :

6 Ձ. ՝ երկեղած

7 Տ. ՝ Արագածոյ ոտին

8 Ձ ․ ՝ ի Հարկատութենէ
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2

տիրեցին ի վերայ աշխարհիս Հայոց Հիւսիսային ազգն,

որ ասին Խազիրք (17) , և սպանին ի պատերազմին զիշխանն

Գրիգոր և զբազումս -ի նախարարացն և զիշխանսն 2

Վրաց և Աղուանից: Եւ ինքեանք ասպատակ սփռեալ

ի վերայ աշխարՀիս Հայոց ՝ առին զբազում` գաւառս և

զաւանս. և առեալ զաւար և զգերութիւն՝ գնացին

յաշխարհն իւրեանց:

ԳԼՈՒԽ Ե.

վասն Աշոտի իշիանութեանն, և այրեցածին *ո

ռոմի *, և մաՀուանն · Աշոտի :

5

և

Իսկ ապա յետ մահուանն Գրիդորի յաջորդէ զիշխա

նութիւնն Աշոտ պատրիկ, այր երևելի և նախամեծար

ի մէջ նախարարացն Հայոց , ի տոհմէ Ռագրատունեաց,

Ճոխ և պերճ յիշխանութեանն, և յամենայն վարս երկրա

յինս զգաստ և առաքինասէր և ազնուական քան զամե

նեսեան և ծանօթ երկիւղին Աստուծոյ, և հոգաբարձու

ամենայն բարեգործութեան, փոյթ յուսումնասիրութեան.

և զարդարէր զեկեղեցիս Աստուծոյ վարդապետական ար

ուեստիւք և պաշտօնէից խմբաւորութեամբ, պատուէր և

երևելի սպասուքն յիւրոց գանձուց: Եւ շինէր զեկեղեցին

Պարիւնից յիւրում` ոստանին, և զկենդանագրեալ զպատ

կեր մարդեղութեանն Քրիստոսի ածեալ ի մտիցն արևու

մեծասքանչ զօրութեամբ՝ հանգուցանէր ի նմա. և նորա

անուամբ զեկեղեցին անուանեաց ( 18) :

1 Ձ. ՝ Հիւսսային

2 Ձ. ՝ զիշխանն

Տ. պակասէր՝ զաւար

4 S. ՝ Հոռոմոցի

և

7

5 Ձ.՝ մաՀուն

6 S.՝ Աշոտոյ

7 Ձ. ՝ երկեղի

8 Ձ. ՝ սպասիւք
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1

Եւ յառաջնումն ամի իշխանութեան նորա երևե

ցաւ աստղն զարմանալի տեսլեամբ վարսաւոր, զի մա

Ճանչ նշողիցն սիւնաձև յիւրմէն փողփողէր զլոյսն յե

տոյ ինքեան, զոր անուանեալ կոչէին աստղ գիսաւոր,

որ եղև նշանակ սովոյ և սրո և մեծի սասանութեան:

2

և

6

ւ յերկրորդում` ամի թագաւորութեանն Յուստի

անոսի □ կայսեր (19) , և յիշխանութեանն Աշոտի ՝ պատրկի

առաքէ զօր բազում` - ի վերայ աշխարհիս Հայոց. որք

եկեալ աւերեցին զաշխարհս աւարառութեամբ և զբա

զում` գեղեցկայարմար շինուածս Հրձիգ արարին յաւեր

դարձուցանելով, և ինքեանք դառնային յաշխարհն իւ

րեանց : Եւ զսոյն Յուստիանոս թշնամանեալ մեծամե

ծացն Յունաց և կտրեալ զքիթսն՝ աքսորեցին, և փոխա

նակ նորա թագաւորեցուցին զԼեւոն և զՆփսիմերոս ° (20)

և զՏիբեր ( 21 ) և զԹէոդոս (22) : Իսկ Յուստիանոս դնա

ցեալ յաշխարհն Խազրաց՝ առնոյր իւր կնութեան ըզ

դուստրն Խաքանայ արքային Խազրաց. և խնդրեալ ի

նմանէ զօրս յօգնականութիւն: Եւ նա առաքէր զօր բա

զում և ղՏրուէղ (23 ) ոմն աներ Յուստիանոսի ընդ զօ

րուն, այր զօր զօրութեամբ: Եւ Հասեալ ի Կոստան

դնուպոլիս՝ 8 մարտ եդեալ յաղթէր Հակառակորդացն, և

վերստին Հաստատէր զթագաւորութիւնն: ւ Տրուէղն

մեռանէր ի պատերազմին: Իսկ զայլ զօրսն Խազրաց

ռաքէր բազում` պարգևօք և պատուական ստացուածովք

յաշխարհն իւրեանց:

7

Իսկ Աշոտոյ կալեալ զիշխանութիւնն ամս

1 Ձ ' մաձանձ

2 2.

3 2.
յուստիանու

4 . ամենայն ուրեք՝ աշոտոյ։— Օր .

Տ . մերթ աշոտոյ և մերթ աշոտի

որ

*

տանդնուպօլիս

11

5 S. զօրս բազումս

6 Ձ.. ց ղևոն և զափսեմերոս

7 Ձ. աստ և ի ստորև՝ տրուեղ

8 Ձ.. կոստանդնուպաւլիս։— S.՝ Կոս

և ի

2
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-

չորրորդ ամի իշխանութեան նորա գունդ մի ասպատա

կութեամբ յորդւոցն Իսմայելի յարձակեալ ի վերայ աշ

խարՀիս Հայոց, որ էին որդիք յանցանաց և զաւակք 1

անօրէնութեան, գործէին զանօրէնութիւն յաւանս Մա

րաց ի Խրամ, ի .Ջուղայ և ի Խոշակունիս. զի զարսն

Հարկապահանջութեամբ խոշտանգէին, և զկանայսն զազ

րալից պղծութեամբ խորհէին խայտառակել ըստ անօր

րէնութեանն իւրեանց: Ազդ եղև առ իշխանն Աշոտ Համբ

բաւ չարեաց նոցա, և վաղվաղակի Հրաման տայր զօր

րուն ելանել ի վերայ նոցա : Հարին զամենեսեան

տակմամբ սրոյ, և զմնացորդսն փախստական առնէին:

Իբրև ետես խորամանկ 3 որդին սատանայի զՀէնն ի վե

րայ իւր * սաստկացեալ՝ Հրաման ետ զօրաց իւրոց զգանձն

ժողովեալ ցրուել-ի դաշտին առաջի զօրացն Հայոց. և

նոցա անխորհրդաբար դարձեալ յաւարն՝ թուլացան ի

Հետոց նոցա : Ռայց միայն իշխանն Աշոտ սակաւ արամբք

պնդեալ երթայ զկնի նոցա. և զօրացեալ թշնամեացն՝

դարձան ի վերայ նոցա, և Հարեալ վիրաւորեցին զիշ

խանն Հայոց: Ապա Ճիչ բարձեալ զօրացն՝ և նոքա վաղ

վաղակի Հասեալ հարեալ սատակէին զթշնամիսն. և ին

քեանք առեալ ածէին զիշխանն ի Կոգովիտ կարեվէր

խոցմամբն, որ ի նոյն մահիճս վախճանեցաւ փառաւո

րապէս, և թաղեցաւ ի կայս Հանգստեան իւրոյ ի գիւղն

Դարիւնս :

5

և

7

1 2. զաւակ

2 Ձ. ՝ զօրացն

3 Ձ . ՝ խորամանգ

4 Ի Տ. պակասէր՝ իւր

5 Ձ.՝ ցրուեալ

6 Ձ. ՝ իսկ

7 Տ.՝ Գոգովիտ

8 Ձ. ՝ ի գեւղն

U11

8
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ԳԼՈՒԽ .Օ.

1] ասն մօրին կռուին:

3

.

Դետ այնորիկ զոր պատմեցաք՝ դարձեալ զօր առա

քէր արքայն Յունաց որում` Ափսիմերոսն կոչէին , որ

փոխանակ Յուստիանոսին կայսեր. և հրամայէր ունել

զՍմբատ° (24) որդի Վարազտիրոցի, որպէս թէ քինա

խնդիր եղեալ ՝ զոր կրճատեաց նա ի զօրացն Յունաց վասն

մահուան Հօրն իւրոյ Վարազտիրոցի, զոր սպանին -n

ռոմք: Եւ եկեալ պատերազմեցան ընդ նմա ի մորամէջ

դաշտին Պայիկայ. և բազում եղեն -Հարուածք զօրացն

Հայոց զի նուազունք էին : Անկան և ի զօրուէն Յունաց

յոլովք: Իբրև ետես Սմբատ, եթէ ոչ կարէին զդէմ`

նել զօրացն Յունաց՝ փախստական եղեալ գնաց մազա

պուրծ * սակաւ արամբք. և զօրքն Յունաց դարձան

յաշխարհն իւրեանց:

4

1 Ձ. ՝ ափսեմերոսն

2 Ձ ․՝ յուստիանու

32. wum և զկնի՝ սմպատ , զսմպատ

1

ԳԼՈՒԽ Է.

5

ս

6

Ճառեցից դարձեալ վասն անհնարին աղետիցն որ

հաս ի տոՀմն Իսմայելի ի վերայ մեր: Ջի յետ

մի իշխանութեանն Ա-բդլ- Մելիքի՝ “ դարձեալ գրգռեալ

սիրտն նորա իչարասէրն սատանայէ՝ և հրամայեաց ղօ

րաց իւրոց ելանել ի վերայ աշխարհիս. որոց զօրագլուխ

4 Ձ. ՝ մազապուր

5 I.՝ աղէտիցն

6 Ձ . ՝ աբդլմելքի

NL.

.
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էր արիւնարբուն և այսակիրն Մահետ, որոյ դաշինս

անօրէնութեան ուխտեալ իշխանին իւրեանց երդմամբ՝

չդարձուցանել զսուր ի պատեանս մինչև ի մէջ աշխար

Հիս: Եւ գնացեալ խրոխտալով մինչև ի գաւառն Հեր

մաձոր ելանէր, և զորս միանգամ գտանէր՝ սուր ի գործ

արարեալ կոտորէր անխնայ ըստ խոստմանց իւրեանց:

Րայց զի բազմաց ազդ եղեալ էր 2 յառաջագոյն՝ զգու-

շացան յամրոցս բերդից ապաստանեալ: Առնոյր և բար

զում` ամրոցս - խաբէութեամբ. քանզի պատիր բանիւք

կոչէր ի խաղաղութիւն: Եւ իբրև վստահացեալք իջա

նէին յամրոցացն՝ սուր ի գործ արարեալ կոտորէր զարսն

և զկանայս, և զմանկունսն վարէր ի գերութիւն. և

տադնապ Հասուցանէր աշխարհիս՝ մինչև երանել զմե

ռեալսն, որք խաղաղական Հանդստեամբ յաշխարհէս փոր

խեցան, քան այնպիսի նեղութեամբք զկենդանութիւն կրել:

3

5

Եւ զկնի է ամաց ի գլուխ ամբարշտութեանն “ Հյա

սեալ՝ փսխէր զմահաբեր թոյնսն, նիւթէր ի վերայ ուլ

տին սրբոյն Գրիգորի զմահ: Քանզի տեսին զվայելչու

թիւն երևելի և պատուական սպասուցն, որ ինմա

ամբարեալ թագաւորացն, իշխանաց և նախարարաց աշ

խարՀիս. տեսին և զկարդաւորութիւն - Հրեշտակակերպ

դասուց քահանայական երաստուց, ընդ նմին և զվար

դապետացն և զպաշտօնէից բարեկարգութիւնս և զՀը

րեշտակական երգս ի վերայ երկրի : Եւ խանդացեալ խոր

ցեցան յոգիս իւրեանց, և դաւաճանեալ նիւթեցին ի վե

րայ նոցա զմահաբեր -կորուսսն: .Օ.ի երթեալ գունդ մի

անօրինաց օթևանել ի յարկս նորա , և յարուցեալ ի գի

6

1 Տ . ՝ արեանարբուն

2 Ի Ձ . պակասէր՝ էր

3 Ձ . ՝ զմանգունս

4 Ձ . ՝ մոլորութեանն

5 Ի Ձ . պակասէր՝ և

6 Ձ . ՝ խանդանցեալ
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3

շերի՝ զծառայ մի զիւրեանց խեղդամահ արարին և ըն

կեցին ի խորափիտ մի, և ընդ լուսանալ առաւօտին յա

րեան ի դնալ: Եւ խնդրեալ զծառայն զոր ինքեանք խող

սողեալն էին՝ և ոչ գտին. և բազում՝ նեղութիւն և վը

տանդ Հասուցին ի վերայ ուխտի եկեղեցւոյն : Եւ J

արկեալ գտին ի խորափտին, յոր ընկեցեալն էին. և նոյն

ժամայն բաղայս ստութեան կարկատեալ ի վերայ՝ կալան

զամենեսեան ի փոքուէ մինչև ի մեծամեծս և եդին ի

բանտի. և գրեցին Հրովարտակ արիւնարբուն ՄաՀ

մետ, եթէ «զայս և զայս գործեցին ընդ մեզ. արդ որ

պիսի մահուամբ կորուսցուք: - Որոյ լուեալ զայս՝ ըստ

կամաց իւրեանց դատել ասէ * զնոսա, և զինչս եկեղեցւոյն

վտարել յաւարի: Եւ - ընկալեալ դահճացն զհրամանն

անիրաւ՝ զմիմեամբք ելանէին կատարել զհրաման Հօրն

իւրեանց սատանայի, որ ի սկզբանէ մարդասպան էր և

ի ճշմարտութեան ոչ եկաց °, որպէս ի տեառնէ ուսաք : Նւ

ածեալ զամենեսեան - արտաքս ի բանտէն տոռամբք կար

պանաց՝ նախ ծայրակոտոր առնէին զոտսն և զձեռս, և

ապա զփայտէ կախեալ բառնային զկենդանութիւն նոցա:

4

5

7

Արդ ով ոք առանց արտասուաց բերիցէ զանհնարին

աղէտսն որ ժամանեաց նոցա. զի սուրբ եկեղեցին րըթ

նացեալ ի բարեզարդութենէ բեմին և ռեալ ձայն

տուածային փառատրութեանն. ընդ նմին լռեալ Հոգևոր

և բանաւոր պատարագացն կարդք, զոր սուրբքն մատու

ցանէին սրտի մտօք միայնոյ մաքրագունին: իջեալ և

պայծառութիւն - լապտերացն, որովք զդիշերն որպէս

զտիւ լուսաւոր առնէին: Դադարեալ և բուրումն անու

C

1 Ձ.՝ եկեղեցոյն

2 Ձ. ՝ ի բանդի

3 S. զայս և զայն

4 Ի Ձ. ալակասէր՝ ասէ

սու

5 Ձ․ ՝ զմիմեամք

6 Յով,. Ը . 44 :

7 Ձ .՝ ի բարեկարգութենէ

8 2.1 սուրբք

Wu

նմա մատուցանէին
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շահոտ խնկոցն և մաղթանք քահանայից, որովք զփա

ռատրութիւն ժողովրդոցն նուիրէին արարչին և զհաշ

տութիւն ի մարդասիրէն 2 Աստուծոյ Հայցէին: Եւ մի

անգամայն ասել՝ ամենայն բարեվայելչութիւն խորանին

տեառն դատարկացեալը – Ո՜վ րիստոսի երկայնամտու

թեանն . զիարդ արդեօք * ներեաց անօրինացն զրպար-

տութեան ածել ի վերայ փառաւորչացն իւրոց զդառ

նութիւն մահուն այնորիկ. այլ առժամայն մահուամբն

կամեցաւ, զի զյաւիտենական կեանսն պարգևեսցէ: Օրի

որք չարչարանացն կցորդք եղեն՝ և փառացն հաղորդ

լինելոց են. և զի խաչակից եղեն Քրիստոսի՝ և ընդ նմա

թագաւորեսցեն. և որք մեռան ընդ նմա՝ ընդ նմին և

կենագործեսցին և յաւիտեանս յաւիտենից ժառանգես

ցեն զխոստացեալն Հանդիստ: Եւ գործունեայքն '

տանայի ընդ նմին ժառանգեսցեն զպատրաստեալ նոցա

զդառնութիւնն բազմատեսակ տանջանաց զՀուրն և ըզ

խաւարն, զորդնն անվախճան, զլալն աչաց և զկրձտելնև

ատամանց, զորոց տեսակս * գիտէ ինքն որ պատրաստեաց

զնոսա: Այս ամենայն գալոց է ի վերայ ամենեցուն, որ

գործեն զանօրէնութիւն:

6

8

1 2.' զքաւութիւն

2 Ձ. ՝ ի մարդասէր

3 Տ . ՝ երկայնմտութեանն

4 Ձ. ՝ արդեւք

5 Ձ. ՝ կցորդ

6 Ձ. պակասէր՝ և

5

10

Իսկ Մահմետն, զորմէ պատմեցաքն՝ կատարեալ զայս

ամենայն չարիս , գնայ անդէն բազում՝ աւարաւ 1օ յԱսո

րեստան: Իսկ բնակիչք աշխարհիս նային իբրև զխան–

ձող ծխեալ ի Հրոյ ևիբրև զօրան վանակ ` փխրեալ զոր

առ ոտն կոխեալ խոզից:

11

7 Ձ.՝ գործաւնեայքն

8 - Ձ. ՝ տեսակ

ww

9 Ձ.՝ չարիքս

10 Ձ. աւարով

11 Տ . արտաքս ընկենոյր զբառդ՝ վա

նակ , իբրև աղաւաղեալ
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ԳԼՈՒԽ Ը .

ռ

Եւ իբրև գնաց Մահմետ զօրավարն յԱսորիս ՝ ե

թող յաշխարհիս Հայոց իշխան փոխանակ իւր յԻսմա

յելացւոցն: Որոյ խորհուրդ վատ ի մէջ առեալ բառնալ

զազատախումբ տոհմն յաշխարհէս Հայոց հանդերձ նո

ցին Հեծելովք: Եւ անդէն վաղվաղակի յայտնեցաւ նեն

գութիւն նորա Սմբատայ, որ էր ի տոհմէ Ռագրատու

նեաց, և այլոց նախարարաց և նոցին Հեծելոց: Իսկ իբ

րև զգայր զդաւաճանութիւնն՝ կոչէր ինքն զՀամա

զունս իւր զազատախումբ բանակին, զՍմբատ զորդի

Աշոտոյ իշխանի, և զՎարդ որդի Թէոդորոսի իշխանի,

և զեղբայր իւր զԱշոտ, և զայլ նախարարսն. և խորհէր

Հնարս գտանել, որով մարթասցեն - զանձինս ապրեցու

ցանել: Եւ եղև խորհրդին՝ տեղի տալ և գնալ յաշ

խարՀէս թագաւորն Յունաց: Եւ անդէն անջատեալ

մեկնեցան ոմանք ի նախարարաց Վասպուրական աշ

խարհին: Իսկ նոցա դէմ՝ եդեալ գնացին ի կողմանցն

Հասպուրականի ի դաշտավայր մարզէն, խ որում Եռես

տակողմն կոչեն. քանզի անդ բնակեալ էր միայնակեաց

nifi, առ որ չոգան Հարցանել զորպիսութիւն գործոյն,

քանզի էր այր սուրբ, ընտրեալ և լի Հոգևոր իմաստու

թեամբ: Իսկ նորա աշխարեալ և աւաղեալ զկորուստ

աշխարհիս և զկործանումն եկեղեցեաց և զթափուր լի.

նելն ինախարարական տոհմէն՝ ոչ ինչ կարէր Հրամայել.

այլ միայն անձնապահ լինել և զգուշանալ ի նենդութե

1

ու

2

2 - Ձ .՝ ընդրեալ1 Ընթեռնլի է՝ և եղև բան խորհըր

դին
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նէն: Եւ աղօթս արարեալ ի վերայ նոցա՝ յանձնեաց

զնոսա շնորՀացն տեառն և առաքեաց յիւրմէ:

3

E

Եւ նոքա գնացեալ ընդ եզր գետոյն րասխայ՝ ան

ցանէին ընդ սահմանս Ուղայէոյ 1 և Հասանէին ի մեծ

աւանն Ակոռի: Իսկ զօրքն Իսմայելի, որ էին ի Նախջա

ւան 2 քաղաքի՝ յարձակեցան զկնի նոցա և ոչ մեկնեցան

ի Հետոց նոցա. քանզի էին աւելի քան - , (25) և կամէին

կենդանւոյն կլանել զնոսա: Եւ իբրև ազդ եղև զօրուն

Հայոց վասն Հինին, որ զարթուցեալ գայր ի վերայ նո

ցա՝ յարուցեալ անցին ընդ գետն Երասխ , և բանակեցան

ի Վարդանակերտն աւանի. և զօրն Տաճկաց պնդեալ

գայր զկնի նոցա: Իսկ զօրուն Հայոց պատգամ՝յղեալ

առ զօրսն Տաճկաց՝ «ընդէ՞ր, ասէ, պնդեալ գայք զկնի

մեր. զի՞նչ ինչ մեղաք ձեզ. ահաւադիկ երկիրդ * մեր

ռաջի ձեր է. ձեզ տուեալ եմք զբնակութիւնս մեր, զայ

գիս մեր և զանտառս և զանդաստանս մեր. արդ ըն

դէ՞ր և զանձինս մեր խնդրէք: Թոյլ տուք մեզ գնալ ի

սահմանաց մերոց»: Եւ ոչ կամեցան լսել զօրքն Իսմայես

լի, զի ի տեառնէ կարծրանային սիրտք նոցա , զի մատ

նեսցին ի ձեռս 6 սրոյ : Իսկ զօրուն Հայոց ամրացուցեալ

զփողոցս աւանին՝ կարգեցին ի վերայ պահապանս մինչև

ի լուսանալ առաւօտին: Եւ ինքեանք զգիշերն ողջոյն ի

Հսկումն աղօթից կանխեալ ՝ Հայցէին ի բոլորեցունց

տեառնէն - զմեծազօր աջոյն օգնականութիւն և ուղղու

թեամբ դատել ի մէջ նոցա և թշնամեացն: Եւ իսկոյն

ընդ ծագել առաւօտին իբրև յանգէր պաշտօնն

տին՝ մատուցանէր և Հոգևոր պատարագն, և արժա

5

-

WNWLO

7

1 .՝ ընդ սահմանն Ուզայէոյ

2 Ձ. աստ՝ Նախճաւան։ — Տ. ամենայն

ուրեք ՝ Նախիջևան

3 S.՝ քան զութն Հազար

4 Ձ․ ՝ երկիրտ

5 Ձ. ՝ զանդա ռւս

6 S. ՝ ի ձեռն

7 S. ՝ մատուցանէին
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32

նաւորքն հաղորդէին մարմնոց և ալրեան տեառն, իբրև

յետին թոշակ զայն Համարեալ անձանց: - Եւ առնուին

սուղ ինչ կերակուր յաղագս զօրութեան մարմնոյ: Եւ

նոյնժամայն յարուցեալ յարդարեցին գունդ գունդ

և Ճակատ " Ճակատ, և խմբեցաւ պատերազմ : Անդ

Հասեալ յօգնականութիւն մեծազօրն Աստուծոյ գնդին

Հայոց՝ թէպէտ և նուազունք էին քան զթիւ երկուց

Հազարաց՝ սակայն զբազումս Հարեալ սատակէին ի սուր

սուսերի: Քանզի էին աւուրք ցրտաշունչ սառնամա

նեաց 1 , և ևս առաւել սաստկացեալ դառնաշունչ օդոյն՝

կասեցուցանէր զզօրսն Իսմայելի յարիական զօրութենէն

իւրեանց, զի զգիշերն ամենայն ի վերայ ձեան օթագա

յեալ էին և ընդ ծագել լուսոյն անկան ի ձեռս սրոյ :

որք ի սրոյն փախեան՝ անկան ի դետն Երասխ , քան

զի պաղացեալ էր ի խստութենէ օդոյն. և իբրև ելանէ

ին ի վերայ պաղին բազմութիւն զօրացն՝ անդէն վաղ

վաղակի խորոց մատնէին, խորտակեալ պաղին՝ որք ի

սրոյն զերծեալք * էին, և այնպէս Հեղձամահ վարէին

ի կենաց: Յորոց նուազունք ի փախուստ դարձեալ իբրև

արք ջ՝ ապաւինէին տիկինն Cուշան: .որոց զկնի

Հետամուտ եղեալ Սմբատ որդի Աշոտի զօրօքն իւրովք ՝

կամէր արկանել զփախստեայսն ի սուր սուսերի: - Որում՝

ընդ առաջ ելեալ տիկինն Շ ուշան՝ բազում՝ աղերսանօք

և դաշամբք թափէր զնոսա մերկս և բոկս և Հետևակս

և վիրաւորս, զորոց առեալ պատէր զվէրս և ողջացու

ցանէր -և զգեցուցանէր հանդերձիւք: Տայր և գրաստս

յիւրոց երամակաց և առաքէր իշխանն Իսմայելի

4

5

1 Ձ.՝ սառամանեաց

2 Ձ. ՝ աւթագացեալ

3 2. mam և զկնի՝ անգան, անգատ

նել

4 Տ․ ՝ զերծեալ

; Ձ . ՝ եղեալ

un
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Աբդլ- Մելիք ' , վասն որոյ և ի նմանէ բազում՝ շնորՀա

կալութիւն ընկալեալ, և մեծամեծ պատիւս առաքէր

նմա :

յու

Իսկ զօրն Հայոց -յղփացեալ յաւարէ թշնամեացն՝

առաքէին թագաւորն Յունաց - աւետիս զյաղթու

թեանն իւրեանց: Տային տանել նմա ընծայս յաւարէ-

թշնամեացն զընտիրս 2 երիվարաց տաճիկ ձիոց, և զունչս

դիականցն անկելոց Հատեալ առաքէին ընդ նմին ընծայի :

Եւ կայսրն ընկալեալ զայն նուէր՝ մեծապէս դոՀու

թիւնս մատուցանէր արարչին, և շնորհակալութիւն

Սմբատայ և նախարարացն որ ընդ նմա և նոցին զօրացն:

Եւ տայր բերել նմա պատիւ կիւրապաղատութեանն ըստ

օրինի թագաւորաց: - Եւ նորա ընկալեալ զպատիւն ի

կայսերէն՝ առնոյր զզօրս իւր և երթայր յաշխարհն Տայ

ոց, մտանէր յամրոցն որում Թուխարսն կոչեն, և զգու

շանայր յորդւոցն Իսմայելի:

6

3

Օայնու ժամանակաւ դարձեալ այլ Հէն գայր ի վեր

րայ զօրուն, որ ի կողմանս Վասպուրական աշխարհին.

և եկեալ յանդիման լինէին ի գաւառն Ոշտունեաց ի

գիւղն, որում՝ Գուկանսն կոչեն: Անդ յանդիման լինէին

միմեանց: Իբրև տեսին զի նուազունք էին, դիմեցին

սաստկապէս ի վերայ նոցա. և նոյնժամայն գթացեալ

ղորմութեանն Աստուծոյ, և յայնմ` նուագի ևս 8 Հասար

նէր ի թիկունս օգնականութեան: (26) Եւ զամենեսեան ի

սուր սուսերի մաշեցին, բայց միայն արք է ի փախուսւ

դարձեալ՝ անկան յեկեղեցին: Եւ իբրև ոչ կարացին ըստ

1 Ձ . ամենայն ուրեք ՝ աբդլմիլք և

աբդլմելք

2 Ձ. ՝ զընդիրս

3 Ձ ․ ՝ դիակացն

4 Տ. պակասէր՝ ընծայի

5 Ձ. ՝ կորապաղատութեան

6 Ձ. ՝ յորդոցն

no

7 Ձ . ամենայն ուրեք՝ ի գեւղն, գեւղ

8 Ի Ձ . պակասէր՝ ևս
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ոչ

3

4

նանել՝ խորՀեցան Հրկէզ առնել զսրբարանն. այլ ոչ թո

ղացոյց նոցա Սմբատ իշխան կողմանն Վասպուրակա

նի, որ էր որդի Աշոտի իշխանի, և ետ դործել զա

պիրատութիւնն զայն. զի ասէր, «քաւ լիցի մեզ ձեռ

նամուխ լինել ի բնակարան փառացն տեառն, որ զայն

պիսի յաղթութիւն մեզ պարգևեա »: Եւ կարգեցին պա

հապանս պաՀել զնոսա, մինչև նոյն ինքն սրբարանն Հան

ցէ զնոսա արտաքս յինքենէ: - Եւ յետ սակաւ 2 միոյ մի

ոմն ի զօրացն Իսմայելի, որ էր գլխաւորագոյն նոցա՝

խնդրէր հաշտութիւն անձին իւրում` չմեռանել ինո

ցունց: Եւ ել զօրսն Հայոց և ասէ. «մեր լուեալ է ,

եթէ ազգ քրիստոնէից ողորմած է. իբրև տեսանէ զոք

ի վիշտս՝ գթայ ↑ և ողորմի. արդ ողորմեցարուք մեզ և

տուք մեզ զանձինս մեր պարգև, և զինչս մեր առէք ձեզն

յաւարի»: Պատասխանի ետ զօրավարն Սմբատ . « մեք,

ասէ, ուսաք ի տեառնէ մեր, եթէ ողորմութիւն ողոր

մածաց արժան է առնել . իսկ դուք ազգ անողորմ՝ էք և

ոչ արժանի ողորմութեան, և ոչ արասցուք»: Իբրև լուաւ

զայս իսմայելացին՝ «արդ գոնեա անձին իմում՝ ներեցէք

չսպանանել, և զայլսն տաց ի ձեռս ձեր» : Եւ յանձին կա

լան, թէ 8 ոչ սպանցուք: Իսկ նորա մտեալ ի ներքս՝

սէ. «ոչինչ օդուտ է մեզ մնալ աստէն, զի անողորմ` տե

սի զնոսա ի վերայ մեր: Այլ արդ եկայք ելցուք

նոսա . եթէ սպանանեն զմեզ՝ մեռցուք, քանզի զդրախտն

խոստացաւ մեզ օրէնսդիրն մեր Ա Մահմետ, և եթէ կե–

ցուցանեն զմեզ՝ կեցցուք »:

W

9

ո

1 Ի Ձ. պակասէր՝ և

2 Տ .՝ սակաւու միոյ։ — Օր. Տ . և Ձ.
-

այսպէս

3 2. ազգք

4 Ձ. ՝ գթա

5 Տ. պակասէր՝ ձեզ

10

6 Ձ.՝ սմպատ զաւրավար .

7 Տ. պակասէր՝ մեր

8 Ի Տ . պակասէր՝ թէ

9 S.՝ նալ մեզ

10 Ի Տ . պակասէր՝ եկայք

11 Ի Տ․ պակասէր՝ մեր
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1

Եւ քաջալերեալք այսու բանիւք՝ ելին առհասարակ

արտաքս, և նոյնժամայն արկան ի բերան սրոյ: Իսկ զայն

այր, որում` խոստացան չսպանանել՝ կենդանւոյն յու

ղարկեցին ի խորս ծովուն: Եւ ինքեանք առեալ զկա

պուտ անկելոցն՝ բաժանեցին ի մէջ ինքեանց, և սփռէին

յիւրաքանչիւր տեղիս:

ԳԼՈՒԽ Թ .

Եւ եղև յետ այսորիկ իբրև լուաւ իշխանն Իսմայե

լի Աբդլ-Մելիք զբեկումն զօրաց իւրոց՝ կոչէ ինքն

զՄահմետ զօրավարն զօրուն իւրոց և հրամայէ առնուլ

ընդ իւր բազմութիւն զօրաց և ելանել ի վերայ աշխար

Հիս Հայոց սրով և գերութեամբ: Որոյ անդէն վաղվա

ղակի կազմեալ զզօրսն՝ սաստկապէս և խրոխտալով ըս

պառնայր կատարել զհրամանս իշխանին իւրեանց: Իբրև

լուան նախարարք - Հայոց աշխարհիս - ղէնն, որ գայլ

զօրացեալ ի վերայ ՝ հանդերձեցին զկաթողիկոսն Հայոց

զՍահակ և զոմանս յեպիսկոպոսաց աշխարհիս ընդ նմա՝

երթալ ընդդէմ՝ զօրուն Իսմայելի և խօսիլ ընդ զօրավա

րին նորա բանիւք խաղաղութեան և նուաձել զինքեանս

ընդ լծով ծառայութեան նոցա: Եւ իբրև յուղարկեցաւ

յաշխարհէս՝ ողջունէր զամենեսեան * սիրական Համբու

րիւ ։ աջոյն, օրհնէր զՀօտն որ ինքեան Հաւատացեալ

հանդերձ Հովուակցօք *, և յանձն առնէր շնորՀացն տեա

ռըն: Եւ իբրև զանց արարեալ զբաղում` օթևանօք և

Հասանէր ի քաղաքն Խառան՝ և անդէն եՀաս նմա ախտ

2

1 Ձ. ՝ կենդանոյն

2 Ձ. ՝ զամենեսին

3 Ձ .՝ Համբուրի

4 Ձ․ ՝ Հավուակցաւք

1
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ու

2

un

3
-

հիւանդութեան: Եւ մինչչև էր հասեալ Մահմետ զօրա

վարն ի Խառան՝ մերձեցաւ վախճան նորա. և գրէ զվեր

ջինս բանից իւրոց յանդարձի զօրավարն Իսմայելի:

« Ես, ասէ, առաքեցայ ընդ առաջ քո յազգէն իմ,

խօսել զխորհուրդս իմ առաջի քո, զոր միաբանեալ նա

խարարք և ռամիկք Հայոց խնդրեն ի քէն. այլ որ կես

նացն է շտեմարանապետ՝ ստիպով յափշտակեաց զիս

ինքն, և ոչ ժամանեցի հանդիպել քեզ և խօսել ընդ

քեզ: Այլ արդ՝ երդմնեցուցանեմ՝ զքեզ ի կենդանին Աս

տուած, և դաշինս դնեմ` քեզզուխտն Աստուծոյ, որ առ

Իսմայէլ Հայրն ձեր, որպէս խոստացաւ տալ նմա
զտիե

զերս ի ծառայութիւն և ի հնազանդութիւն, զի

րասցես խաղաղութիւն ընդ ժողովրդեան իմում, և ծա

ռայեսցեն քեզ Հարկատրութեամբ. արգելցես զսուր քո

յարենէ և զձեռն քո յաւարառութենէ. և հնազանդես

ցեն քեզ յամենայն սրտէ իւրեանց: Ռայց վասն հաւա

տոյս մեր՝ զի իշխանութիւն լիցի մեզ պահել յոր Հա

ւատացաքն և խոստովանեցաք. և ոք ի ձերոց այտի մի

խոշտանգեսցէ զմեզ դառնալ ի հաւատոց մերոց : - Երդ

եթէ արասցես զՀայցուածս իմ ՝ յաջողեսցէ տէր զիշ

խանութիւնդ քո և կատարեսցին խորհուրդք կամաց

.քոց . և տեր Հնազանդեցուսցէ զամենեսին ընդ ձեռամբ

քո: Ապա եթէ ոչ կամիցիս լսել բանից իմոց , և խոր

տորնակ իմասցիս յառնել ի վերայ աշխարհին իմ ՝ տէր

ցրուեսցէ զխորհուրդ քո և մի Հաստատեսցին գնացք

ոտից քոց, և դարձուսցէ զսիրտ զօրաց քոց՝ 8 չառնել

զկամս քո, և յարուսցէ յամենայն կողմանց նեղիչս ան

5

և

ፈ

1 Ձ.՝ իւր

2

3 Տ. պակասէր՝ զի

4 Ձ.՝ մեր

Ձ. ՝ Հայցեն

5 Ձ.՝ աջողեսցէ

62.' የ"

7 Ձ. ՝ իմ

8 Ձ.՝ ոտից քո . - զաւրաց քո
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ձին քո , և մի կացցէ
իշխանութիւնդ

քո Հաստատուն

:

Երդ մի անտես
առներ

զՀայցուածս

իմ, և եկեսցեն
ի

վերայ
քո օրհնութիւնք

իմ :

Եւ իբրև եՀաս Մահմետն ի Խառան՝ պատմեցին

նմա զկաթողիկոսէն Հայոց և մատուցին առաջի նորա

զգիրն: Իբրև ընթերցաւ զդիրն՝ եհարց զվախճանէ նո

րա. և պատմեցին նմա, եթէ «ոչ ևս է եդեալ ի գերեզ

ման». զի առժամայն էր վախՃանեալը Իբրև լուաւ՝ վաղ–

վաղակի յարեաւ և չոգաւ - ի տեղին. - կացեալ մերձ

սու

արմնոյ ննջեցելոյն ՝ ետ նմա ողջոյն ըստ սովորութեան

իւրեանց, և, որպէս լուաք ի ճշմարտախօս արանց՝ երկ

րորդէր զնոյն բանս և երրորդէր: - Եւ ապա բուռն Հար

րեալ զձեռանէ նորա ՝ իբրև ընդ կենդանւոյ ումեք խօսէր

ասելով. «ծանեայ զիմաստութիւնդ քո ի մատենէն զոր

ընթերցայ, զի ըստ օրինի քաջ Հովուին ի վերայ քոյին

Հօտիդ հոգացեալ՝ փութացար գալ ընդ առաջ խրոխ

տացեալ սրոյ իմոյ ՞ : Հաւանեցայ արգելուլ զսուր իմ`

յարանց անմեղաց: Այլ արդ արարից և կատարեցից զա

ենայն, զոր միանգամայն Հայցեցեր յինէն. և բարեպաշ

թեանդ քո օրհնութիւն Հանգիցէ ի վերայ իմ: ւ

եթէ սխալեցից ես բան մի յամենայն բանից քոց՝ ի -ե

կեսցեն ի վերայ իմ` ամենայն նզովքն, զոր ընթերցայ ի

մատենիցն քոց » : Եւ զայս ասացեալ՝ գնայր ի տեղի ի-ի

ջևանին իւրոյ:

տու

3

Իսկ որք ընդ կաթողիկոսին Սահակայ երթեալ էին

յաշխարհէս Հայոց՝ առեալ զմարմինն երանեալ Հայրա

պետին փոխէին ի Հանգիստ, եդեալ ի տապանի փառա

1 Ձ .՝ ընդ յառաջ

2 Ձ. ՝ իմ

3 Ձ. պակասէր՝ ես

42.'
քո

5 S.՝ ի մադենին քում: —Օր. Տ. և Ձ.

այսպէս ։

6 Ձ . ՝ իջաւանի
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ւորապէս: Եւ ինքեանք առնուին ի զօրավարն Իսմայե

լի բան երդման ի ձեռն ԳՐ և դարձան անդրէն ՝ յա

խարհս Հայոց: Եւ իբրև տեսին բնակիչք աշխարհիս

զբան երդմանն և 2 խոստման գրոյն՝ վստահ եղեն ի նա ,

և ծառայեցին յայնմհետէ Իսմայելացւոցն ծառայու

թիւն : ստրկի:

4

Իսկ Մահմետ զօրավարն երկրորդ անգամ` ելեալ

յաշխարհս Հայոց զօրու ծանու յութուտասաներորդ

ամի Աբդլ-Մելիք իշխանի և զամս ի հանդարտեալ

դադարէր. և ոչ ինչ չարեաց յուշ լինէր վասն անցիցն ,

որ էանց ընդ զօրն Տաձկաց ի Վարդանակերտն աւանի.

այլ Հաստատուն պահէր զերդումն `գրոյն, զոր տուեալ

էր իւր, և միայն ընդ ակամբ Հայէր նախարարացն Հայոց:

Եւ Աբդ -Մելիքի կալեալ զիշխանութիւնն այսպիսի վա

րուք ՝ վախՃանէր:

ԳԼՈՒԽ Ժ .

Եւ յետ նորա փոխանորդէ որդի նորին Վլիթ իշ

խան Իսմայելի ամս : և ամիսս . և վախճանի:

այս վարք նորա:

Սա յառաջնում՝ ամի իշխանութեան իւրոյ խորհեցաւ

բառնալ յաշխարհէս Հայոց զտոհմ՝ նախարարաց նոցին

Հեծելովք վասն քինին , զոր ունէին Սմբատայ կիւ

րապաղատին. զի ասէր, եթէ միշտ խոչ և գայթակղու

թիւն լինելոց են իշխանութեանս մերոյ: Եւ մինչդեռ

սու

1 Տ. պակասէր՝ անդրէն

2 Ի Ձ. պակասէր՝ և

3 Տ. ի ծառայութիւն
.

4 Ձ.՝ աբդլմելքի իշխանի

5 S. ՝ քինուն։ — 0 ր . Տ . և Ձ. այսպէս։

6 Ձ. ամենայն ուրեք ՝ կորապաղատ

կորապաղատի

7 Տ. ՝ խոջ
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առ ա

ու

զայս չարութիւն երկնէին ի սիրտս իւրեանց՝ անդէն

վաղվաղակի Սմբատն , զոր , Ճառեցաք՝ գրէր

քայն Յունաց և խնդրէր զօր ի նմանէն յօգնականու

թիւն: Եւ Հաւանեալ կայսերն՝ կատարէր զխնդիրն.

տայր զօր բազում է ի ձեռն զօրավարի միոյ և առաքէր

• նմա ի թիկունս օդնականութեան: Եւ միաբանեալ Սրմ

բատայ ընդ զօրավարին Յունաց՝ եկեալ Հասանէին ի

գաւառն Վանանդայ ի գիւղն, որում Դրաշպետն կոչեն :

Անդ Հարկանէին զբանակս իւրեանց: Եւ իբրև լուաւ

Մահմետ իշխան զօրուն Իսմայելի՝ ժողովեալ զզօրս իւր

մեծաւ - պատրաստութեամբ ել ընդդէմ` նոցա ի մարտ

պատերազմի: Եւ հասեալք վայր մի՝ կազմեցին գունդ

առ գունդ և Ճակատ Ճակատ, և խմբեցաւ պատե

րազմ : Անդ վաղվաղակի բարկութիւն ի տեառնէ հա

սեալ ի վերայ նոցա՝ լքաւ սիրտ պատերազմողաց արանց

Յունաց, ի փախուստ դարձեալ անկան յամրոց բանակին

իւրեանց: Եւ զօրացեալ թշնամեացն՝ Հարին զբազումս

կոտորմամբ սրոյ , զորոց ասեն լինել զթիւ անկելոցն

ւելի քան զէ բիւր արանց սուսերամերկաց: Եւ զսակաւ

մնացորդսն առնէր փախստական յաշխարհէս. և իւր ժո

գովեալ զզօրս բանակին՝ դառնայր ի քաղաքն Դուին :

Իբրև զայս
ևս * տեսանէր իշխանն Իսմայելի, եթէ առաջ

նորդ զօրուն Յունաց եղեն նախարարք Հայոց՝ դար

ձեալ զնոյն խորհուրդ խորամանկութեան Հրամայէր

Մահմետի կատարել:

2

4

5

Եւ Մահմետի առեալ զՀրամանն անիրաւ՝ Հրամայէր

Կասմոյ ումեմն , որ էր հրամանատար նորուն ի կող

1 Տ. ՝ բազում զօրս

2 Ի Տ. պակասէր՝ լինել

3 Ձ. ՝ դվին

4 Ի Տ . պակասէր՝ ևս

6

5 Ձ . ՝ խորամանգութեանն

6 Ձ. ՝ Հրաման

7 S. ուրումն

-

I
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wn.

3

ու

6

մանսն “Նախճաւան ՝ քաղաքի՝ կոչել ինքն զնախարարս

Հայոց նոցին Հեծելովք իբրև պատճառանօք՝ եթէ ան

ցուցանել ի Համարու արքունի և առնուլ Հռոգ և դառ

նալ: Եւ նոքա ըստ օրինի պարզմտութեան իւրեանց

Հաւատարիմ՝ Համարեալ զնենգութիւն գաղտասոյր որսոր

ղացն՝ վաղվաղակի անդր Հասանէին: Իբրև ժողովեցան

անդր՝ Հրամայեցին յերկուս բաժանել զնոսա , զոմանս

Հաւաքեցին յեկեղեցին “ Նախճաւանու, և զկէսն յուղար

կեցին յաւանն ի Խրամ, (27) արկանէին յեկեղեցի նորա ,

կարգեալ ի վերայ պահապանս. և * խորհէին, թէ որպէս

կորուսցեն զնոսա: Եւ միաբանեալն առ Հասարակ ամե

նեքին՝ Հանին արտաքս զազատատոհմն յարգելանէն, և

զորս ի սրբարանն արգելեալ էին՝ Հրկէզ արարին -և

տոչորէին ի յարկս աստուածային խորանին: Իսկ ըմբըռ

նեալքն յայնպիսի դառնութիւն վտանգի իբրև տեսին,

թէ ամենայն ուստեք զրկեալ էին յօգնականութենէ

մարդկան՝ ապաւինէին բոլորեցունն Աստուած և

զնա միայն կարդային յօգնականութիւն ասելով. «որ նե

ղելոց ապաւէնդ ես , վտանգելոց օգնական, աշխատելոց

անդորրիչ՝19 Հաս յօգնականութիւն նեղելոցս և վտանգիս,

որ պաշարեցին զմեզ, փրկեա զմեզ ի դառն մահուանէս,

զոր ածին ի վերայ մեր. զի ահա սաստկապէս զօրացաւ

ի վերայ մեր տապ բոցոյս և առաւել տոչորէ ՝ շրջապա

տեալ զմեօք եօթնպատիկ * քան զբաբելոնեան բոցոյն բոլո

բոքումնն: Այլ որպէս երից մանկանցն 13 առաքեցելյօգ

12

1 . աստ և զկնի՝ Նախձուան

2 Ձ . ՝ պարզամտութեան

3 . պակասէր՝ յուղարկեցին

4 Ի Ձ, պակասեր՝ և

5 Ձ. ՝ միաբանեալք

6 .՝ Հրակեզ

7 Ձ․ ՝ զրկեալք

ሠ

7

8

8 Տ.՝ բոլորեցունցն

9 Տ. ի փակագծի ունէր զբառդ՝ ( ես)

10 Ձ.՝ անդուրրիչ

11 Ձ. տոչորի

12 Ձ.՝ զմեւք եւթնպատիկ

13 Ձ. մանգանցն

3



34

1

նականութիւն զպահպանող զօրութիւն Հրեշտակին՝ և

զմեզ մի անտես առներ ի քո գթութեանցդ , զի և մեք

ծառայք քո եմք , թէպէտ և բազում` անգամ` մեղուցեալ

բարկացուցաք զմարդասիրութիւնդ քո քաղցր. այլ ի

բարկութեան քում` զողորմութիւն յիշեսցես
առ ծա

ռայս քո. քանզի ահա սրբարան քո և տեղի փառաց

քո եղև մեզ տեղի գերեզմանի: Վասն որո

մեք գոհանալով զսուրբ և զաՀեղ անուանէդ քում՝

ի ձեռս քո յանձնեսցուք զոգի և զշունչս մեր և զմարմին»:

Եւ զայս ասացեալ միաբան ամենեքեան զօրհներգութիւն

ի բարձունս վերառաքելով՝ փոխեցանյաշխարՀէս:

անուան և

2

և

ւ

Իսկ զնախարարս 3 ազատացն եդին ի կապանս բան

տի, յանհանդուրժելի տանջանս խոշտանգէին, և պա

հանջէին ի նոցանէ բազում` ոսկի և կշիռ արծաթոյ. և

խոստացան նոցա , թէ յորժամ` Հատուսցեն նոցա զսակ

արծաթոյն՝ արձակեսցեն զնոսա կենդանիս. վասն որոյ և +

երդմամբ դաշինս արարեալ Հաւատարմացուցանէին զեր

դումն ստութեան: Եւ նոքա վտանգի նեղութեանն՝

զբազում` մթերս գանձուցն իւրեանց, զորս ի պաՀեսաի

եդեալ էին ` յերեսաց նեղչացն ի ծովու և եթէ ի ցամա

.քի՝ տային ի ձեռս թշնամեացն, զի թերևս ապրեցուս

ցեն զանձինս իւրեանց: Եւ իբրև ունայնացեալք ի գան»

ձուցն եղեն՝ ձեռնամուխ եղեալ անօրինացն՝ բառնային

զկենդանութիւն նոցա, և զփայտէ կախեալ դատապար

տէին զնոսա: Անդ ըմբռնեցան Սմբատ որդի Աշոտի ի

Բագրատունի տոհմ , և Գրիգոր և Կորիւն ի տոհմէ,

Արծրունեաց, և Վարազ-Շ ապուհ և եղբայր իւր ի

7

1 Ձ․՝ զողորմութիւնս

2 Ձ .՝ ահեղ

3 S.՝ զնախարար

4 Ռ Տ. պակասէր Հատուածդ, սկսեալ

WIL

6

ի բառիցս՝ խոստացան նոցա

5 Ձ. պակասէր՝ էին

6 Ձ.՝ առեալ

7 Ձ .՝ վարաշապուի
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1

տոՀմէ Ամատունեաց, և բազումք այլք ի նախարարաց

Հայոց, զորս ոչ բաւեմ` մի ըստ միոջէ պատմելը .Օնոսա

զամենեսեան բարձեալ ի կենաց՝ անժառանդ առնէին

զաշխարհս ի նախարարաց:

2

3

գայլոց:

Յայնմ՝ ժամանակի թափու : եղեալ աշխարհս Հայոց

ի տոհմէ նախարարաց՝ մատնէին որպէս զոչխարս ի մէջ

Եւ թշնամեացն ամենօրինակ չարեաց * յարձա

կեալ ի վերայ՝ յանՀուն աղէտս վտանգի պահէին զընա

կիչս աշխարհիս Հայոց . որոց տաղտկացեալ յանհյան

գիստ նեղութեանցն՝ զՀառաչանս և զաղաղակ Հեծու

թեան բարձրացուցանէին յերկինս: - Իսկ Սմբատ , կիւրա

պաղատն և նախարարքն որ ընդ նմա գնացեալ մեկնե

ցան յաշխարհէս, և անցեալ խնդրեցին ի թագաւորէն

Յունաց քաղաք` բնակութեան և դադարս խաշանց իւ

րեանց. և նա տայր նոցա զքաղաքն որ անուանեալ կո

չի Փոյթ ի կողմանս " դեր աշխարհին. և բնակեցան ի

նմա ամ บ

6

ու

Իսկ Մահմետն կատարեալ զայս - ամենայն չարիս՝

բարձրացեալ բողոք աշխարՀիս հասանէր յականջս * իշ

խանին Իսմայելի, որում` անուն էր Վյիթ : Եւ վաղվա

ղակի առաքէ -Հրովարտակ և կոչէ զնա ինքն. և փո

խանակ նորա առաքէ զերդ - Ազիզ ոն , որ էր խօթ լը

սելեօք. այլ խորագէտ, ի երկրաւսր իմաստութեամբ,

առասպելախօս և առակարկու: Եւ իբրև Հաստատեցաւ

յիշխանութեանն՝ դրէր հրովարտակ ու նախարարս

Հայոց, և Հաւանեցուցանէր զնոսա դառնալ յիւրեան

1 Տ.՝ բազում՝

2 Ձ.՝ զամենեսին

3 Տ.՝ ոչխարս

4 Տ.՝ չարեօք։0ր. Տ. և Ձ. այսպէս

5 Ի Ձ . պակասէր՝ Հայոց

6 Ի Ձ. պակասէր՝ և նա

7 Ձ. ՝ ի կողմանն

8 S. ՝ յականճս

9 Ձ .՝ գրէ
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ցական աշխարհս. և տայր նոցա գիր երդմամբ չափ ըստ

սովորութեանն իւրեանց: Եւ իբրև վստահ եղեալ յուխ

տադրութիւն նորա ՝ առին զքաղաքն յորում` բնակեալ

էին, և զգանձս քաղաքին և զսպասս եկեղեցեացն յա

փըշտակեալ յաւարի՝ դարձան ի Հայս, Հատուածեալք

ի կայսերէն Յունաց: Եւ կայսերն լուեալ՝ ստրջացաւ

ընդ եղեալ ապիրատութիւնն. և կոչեցեալ զառաջնորդս

եկեղեցեաց, զմետրապօլիտն և զարքեպիսկոպոսունս՝ - և

Հրամայէր նոցա նզովս 3 գրել ի մատենի, և ի կատարման

տօնին զատկաց Հրամայէր ընթեռնուլ ի վերայ գործո

ղաց ապիրատութեանն. քանզի ի տօնին յայնմիկ գոր

ծեցին զգործ անօրէնութեան: Եւ ի նոյն տօնի կարգա

ւորեցին ամի ամի զնոյն նզովս * ընթեռնուլ մինչև ցայ

սօր. որ և տիրեաց իսկ ի վերայ նոցա , և եղև պատՃառ

կորստեան նոցա:

Իսկ Աբդլ- Ազիզն տիրեալ աշխարհիս Հայոց՝ խաղա

ղացոյց զամենայն յարձակմունս անիրաւութեան յաշ

խարհէս. և զխրոխտացեալ անզգամութիւն որդւոցն Իս

մայելի սաստիկ կշտամբութեամբ ցածուցանէր: Լիներ

վերստին զքաղաքն Դուին հզօրագոյն և ընդարձակա–

նիստ մեծութեամբ քան զառաջինն, և ամրացուցանէր

դրամիք և դռնափակօք, անցուցանէր շուրջ զպարսպովն

պարկէնս փոսից լցեալ ջուր յապաստան * ամրոցին. քան

զի ասէր զիւրմէ Աբդլ- Ազիզ «յառաջնում` աւերածին

Դունայ , եթէ ի ձեռն իմ եղև կործանումն քաղաքին,

և ես կանգնեցից զսա. զի էի ես, ասէ մանուկ երկոտա

6

8

1 Տ. պակասէր՝ քաղաքին և i

պա

2 Տ.՝ կոչեալ

3 Ձ․ ՝ նզով

4 Ձ․՝ նզովք

5

5 Տ. պակասէր՝ Դուին

6 2. ապաստան

7 Ձ. ՝ դուվնա

8 Ընթեռնլի է՝ եթէ «յառաջնում՝

ւերածին Դունայ ի ձեռն իմ .. »
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2

3

սանամեայ և ունէի սփածանելիս կարմիր: Եւ յորժամ

զօրն Տաճկաց մարտնչէր ընդ քաղաքիս՝ մտի ես ընդ խո

ղովակ մի և ելի ի պարիսպն, և ի բարբառ իմ` ի ձայն Դ

ուժգին աղաղակեցի զօրն մեր, անդէն : վաղվաղակի

թօթափեցան պայիկքն նախամարտիկք, որք պաՀէին

զպարիսպն և ի փախուստ * դարձան. և յաղթութիւնն

Իսմայելի զօրացաւ . - և կործանեցաք զքաղաքս : - .Օայս

բերանով իւրով ասի պատմել զինքենէ:

ու

ԳԼՈՒԽ ԺԱ.

Օայնու ժամանակաւ - դարձեալ գրգռէր սիրտ զօ

րավարին Մահմետի ի վերայ աշխարհին Ճենաց. և

խնդրէր յիշխանէն Իսմայելի զօր բազում, և խոստա

նայր 55 նմա՝ ածել զարքայն Ճենաց ի հնազանդութիւն

ծառայութեան: Իսկ նորա գումարեալ զօր բազում` և

տայ ի ձեռն նորա իբրև արս ա: Եւ խաղացեալ Մահ

մետ ի կողմանցն Դամասկեայ բազմութեամբ զօրացն ի

կողմանս արևելից՝ անցանէր ընդ Ասորեստան, ընդ աշ

խարհն Պարսից և ընդ Խորասան. և երթեալ Հասանէր

ի մասն ինչ Ճենաց աշխարհին և բանակէր առ եզը դես

տոյն Հղօրագունի, որ Ռօտիսն կոչի: Գրէ հրովարտակ

առ արքայն Ճենաց. «ընդէր, ասէ, դու միայն ընդվզեալ

մտանես ընդ Հնազանդութեամբ իշխանին մերոյ, զի

ամենայն ազգ ք սարսեցին ի մէնջ: Արդ դու յով ապաստ

տանեալ չՀնազանդիս մեզ. մի՞ արդեօք իբրև զաղջկունսդ

“

ոչ

1 Ձ.՝ խողուակ

2 Ձ. ՝ ի ձայնէ

3 S. որք անդէն

4 S.՝ նախամարտիկք, և որք -

6

Հէին զպարիսպն՝ ի փախուստ

5 Ձ.. խոստանայ

6 Ձ. աստ և ի ստորև՝ զաղձկունքդ

աղձկանցն...
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քո Համարիս զմեզ, յորոց միջի փերևետեալ Ճոխանաս:

Այլ արդ եթէ ոչ մտցես ընդ լծով ծառայութեան մե

րոյ ՝ գիտասջիր զի անապատ արարից զերկիրդ քո ի

բնակչաց, և վախՃան արարից արքայութեանդ քո: Ռայց

մի յանհոգս լեալ յապաղեսցես զպատասխանի գրոյս.

այլ արագ դարձուսցես այսրէն»:

ու

1

Իբրև ընթերցաւ զգիրն - արքայն Ճենաց, որ կոչէր

Ճենբակուր՝ (28 ) կոչէր ինքն զամենայն փշտիպանսն

Համահարզս իւր և խորհէր, թէ զինչ տացէ բանիցն

պատասխանի: Եւ խորՀեալ միմեանս՝ գրեն բանիցն

պատասխանի և ասեն.

2

«Մի՞ արդեօք -Հզօրագոյն իցես դու քան զամենայն

թագաւորս, որ ի սկզբանցն 3 և այսր տիրեցին ի վերայ

աշխարհի: Ռաբելացւոց թագաւորն, որ տիեզերաց տի

րեաց, և Մակեդոնացւոցն և Պարսից ընդէ՞ր նոքա ոչ

կարացին տիրել ի վերայ աշխարհիս մեր: Այլ գիտաս

ջիր, զի լիրբ քան զամենայն շուն իցես դու և ի տոռն

պագշոտութեան վարանեալ և այդորիկ աղագաւ չար

ցանկութիւն քո ի համբաւ գեղեցիկ կուսից իմոց խեղըս *

արկեալ՝ Հարկեցոյց զքեզ դնել զանձն քո և զանձինս զօ

րացդ եկելոց ընդ քեզ, իբրև թէ ոչ գոյին գերեզմանք ի

Դամասկոս անձանց ձերոց : Այլ արդ գիտասջիր, զի աշ

խարհս մեր ոչ է մտեալ ընդ Հարկաւ ուրուք. և ոչ ես

ի յանձին կալայց . բայց թէ ընծայ յինէն խնդրեսցես

ըստ օրինի թագաւորաց՝ տաց քեզ, և յարուցեալ եր

թիցես խաղաղութեամբ ի տեղի քո»:

".
Իսկ Մահմետի դարձեալ յղեալ Ճենբակուր՝

«տուր ինձ ասէ աղջկունս ա, և գնացից ի քէն խաղա

1 Ձ.՝ ՀամաՀարցս

2 Տ. պակասէր՝ իցես

3 Ձ.՝ թագաւորս , որ յիսկզբանցն

ܕ

4 Ձ. ՝ խեւղբս: Թերևս ընթեռնլի

իցէ՝ խաղբս (Հաղ բս)

5 Ձ. ՝ կալայց քեզ
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3

5

ղութեամբ. ապա թէ ոչ՝ պատերազմաւ ելից ընդդէմ՝

քո»: Եւ յանձին կալաւ արքայն Ճենաց պատգամին յը

ղելոյ, և առաքեաց առ Մահմետ և ասէ ՝. «նա այդրէն

ի բանակի քում, մինչև կատարեցից զխնդրուածս ք»»:

Եւ նոյնժամայն Հրաման ետ զօրաց իւրոց՝ կազմել սայլս

վաչիւք * դիպակօք, և զընտիրս Հեծելոց իւրոց * կուռ

սպառազինութեամբ բառնալ ի վերայ սայլիցն փոխանակ

աղջկանցն զորս խնդրեաց, որպէս զի կարասցէ զնոսա

որսալ յորոգայթ իւր: Եւ եկեալ յեզը գետոյն՝ բանա

կէին ընդդէմ` նոցա : Եւ էին - ի վերայ սայլիցն աւելի

քան զիա արանց Հեծելոց: Եւ ինքն Ճենբակուր սակաւ

արամբք բանակէր բացագոյն ի նոցունց իբրև վտաւա

նօք ինչ սակաւ , և առաքէր Մահմետ զօրավարն.

«արի, ասէ, զոր Հայցեցերն յինէն, զայս – աղջիկս

յամենայն իշխանութեան իմում` ընտրեցի պատու աւո

րաց քոց : Արդ առեալ զպատուաւորս քո զօրուդ ըստ

թուոյ աղջկանցս իմոց ՝ անց յայսկոյս գետոյս, ևև տաց

զաղջկունս իմ` ըստ թուոյ վիճակաւ ում ումեք և Հաս

ցէ. գուցէ մարտ պատերազմի լինիցի ի մէջ զօրաց

քոց» 1°: ւ ետ տանել նաւս յայնկոյս գետոյն, զի միան

գամայն անցցեն առ նա: Իսկ նոցա անխորհուրդ մտօք

ընտրեալ ` զպատուական զօրացն՝ անցին յայնկոյս գետոյն

իբրև արք ը: Եւ իբրև վախՃանեցին զանցանելն՝ Հր

րաման ետ արքայն Ճենաց յարձակել ի վերայ զօրուն

Իսմայելի:

ու

8

9

:

ռ

1 Ձ. պակասէր՝ և ասէ

2 Տ.՝ վաչեօք

3 Ձ. ՝ զընդիրս

4 Տ. պակասէր՝ իւրոց

5 2.
"

6 .՝ արարի:—0ր. Տ . և Ձ. այսպէս:

1

8 2. "

9 Ձ.՝ եղիցի

10 2.
քո

11 Ձ.՝ ընդրեալ

7

7 Ձ. ՝ աղջիկ։— Եւ ի ստորև՝ աղջիկ,

կամ աղձիկ
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2

Եւ իբրև բախեցին զմիմեանս մարտիւ պատերազմի՝

վաղվաղակի ելին և որք ընդ վաչիւքն թագուցեալ էին,

և ի մէջ առեալ կոտորեցին ի սուր սուրերի, մինչև ոչ

նաց ի նոցանէն ապրեալ և փախստական: Եւ Հատին

զլարս նաւուցն՝ զի մի ոք ապրեսցի . յորմէ ոչ ոք ապ

րեցաւ. բայց միայն Մահմետն սակաւ արամբք Հեծեալ

յերիվարսն՝ անկան ի գետն, ապաստանեալք ի քաջու

թիւն երիվարացն: Եւ այնպէս կորագլուխ ամօթով

դարձեալ յարքայէն Ճենաց՝ գնացին յերկիր բնակու

թեան իւրեանց: Եւ ոչ ևս յաւել ելանել ի պատերազմ`

ի վերայ աշխարհին Ճենաց: Որ ամս ) և ամիսս ը կե

ցեալ վախճանի:

ԳԼՈՒԽ ԺՐ .

Յետ նորա փոխանորդէ զիշխանութիւնն Սուլէյ

ման ամս է և ամիսս և վախճանի: Եւ այս է վարք

6

նորա:

7

Սա յերկրորդ ամի իշխանութեան իւրոյ գումարէր

զօրս բազումն և տայր ի ձեռս զօրավարին Մսլիմայ և

առաքէր ի դրունս Կասպից 8: - Որոց եկեալ և մարտ ե

դեալ ընդ զօրս Հոնաց որ ի Դարբանդ 9 քաղաքի՝ Հա

րին զնոսա և Հալածեցին, և քանդեալ աւերեցին զդը

ղեակապարիսպ -ամրոցին: Եւ մինչդեռ քանդէին զպա

րիսպ ամրոցին՝ գտին վէմ` մի մեծ ի Հիմունս նորա, որ

1 Ձ. ՝ թաքուցեալն

2 Ձ.՝ արարեալ

3 -Ձ. ՝ ապրեսցէ

4 Ի Ձ. չիք՝ որ ։ —Թուականդ՝ Վլթի

ամիրապետին է և " Մահետի

զօրավարին:

5 Ձ.՝ սուլեման

6 Ձ. պակասէր՝ է

7 2. զօրս բազում

8 Ձ.՝ կասբից

9 Ձ. ՝ դարպանդ
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ունէր վերնագիր դրոշմեալ օրինակ զայս. «Մարկիանոս

ինքնակալ կայսր շինեաց զքաղաք և զաշտարակս զայս

բազում` տաղանդօք յիւրոց գանձուց. և ի յետին ժամա

նակս որդիքն Իսմայելի քանդեսցեն զսա և յիւրեանց

գանձուց վերստին շինեսցեն : Եւ իբրև գտին զդրոշմ`

գրոյն զոր ունէր քարն՝ դադարեցին ի քակելոյ զպատ

րիսպն. և կացուցեալ գործավարս ի վերայ՝ վերստին շի

նեցին զկործանեալ պարիսպն:

նմա:

Եւ ինքն Մսլիմ առեալ զբազմութիւն զօրացն՝ ան

ցանէր ընդ պահակն Ճորայ, ասպատակ սփռեալ յաշ

խարհն * ոնաց. և երթեալ բանակէր մերձ Թարգու

քաղաքի Հոնաց: Իսկ բնակիչք աշխարհին իբրև տեսին

զՀինն, որ զարթուցեալ Հասանէր ի վերայ նոցա ՝ վաղ

վաղակի ազդ առնէին արքային Խազրաց, որ անուան

նեալ կոչէր Խաքան: Իսկ նորա առեալ ընդ իւր զբազ

մութիւն զօրացն և զամենայն յաղթանդամ՝ Հսկայա

զունսն 2 իւր, որոց արիութիւն զօրութեանն հռչակեալ

էր ամենայն ազգս՝ և եկեալ բանակէր մերձ

Եւ ի բազում՝ աւուրս մարտ եդեալ մարտնչէին ընդ մի

մեանս, ոչ գունդ գունդ , այլ ըմբշամարտ մարտիւ :

Եւ յապաղէր Խաքանն զխառնամխի պատերազմն վասն

գալստեան Ալփ Թարխանին, զոր էր կոչեալ ի թիկունս

օգնականութեան: Իբրև ետես Սուլիման : զանհուն զօ

րացն զբազմութիւն՝ վարանէր յանձն իւր, և խորհէր

եթէ զիարդ 6 մարթասցէ հնարս գտանել, զի կարասցէ

զերծանել ի նոցանէ: Եւ Հրաման տուեալ զօրացն լուս

ցանել Հուր սաստիկ ի բանակին. և թողեալ զաղխս բա

7

1

1 Ձ. ՝ պարհակն

2 Ձ.՝ սկայազունսն

3 S.՝ չխառնամխել

4 Տ .. Մսլի : —0 ր. Տ . և Ձ. այսպէս:

3

5 S.՝ բազմութիւն

6 Ձ. ՝ զինչ

7 S.՝ Հրամայեաց
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1

նակին անդէն, զՀարձս և զծառայս և զաղախնեայս 2 և

զայլ խառնիճաղանձսն՝ Ճանապարհ կալեալ ընդ լեառն

Կովկաս՝ կոտորէր զանտառն, և Ճանապար` արարեալ

զերծանէր մազապուր ի ձեռաց թշնամեացն: Եւ այնպէս

կորագլուխ դառնայր լի ամօթով յաշխարհն Հոնաց:

Եւ կատարեալ զայս ամենայն՝ վախՃանեցաւ Մսլի

ման :

ԳԼՈՒԽ ԺԳ .

Եւ յետ նորա փոխանորդէ զիշխանութիւնն (Օմար

ամն և ամիսս է, և վախճանի:

5

6

Օսա ասեն ազնուականագոյն քան զամենայն արս

ազգատոհմին իւրոյ: Սա արար դարձ գերութեանն, զոր

գերեաց Մահմետ յաշխարհէս Հայոց յետ այրելոյն զնա

խարարս աշխարհիս. զի էառ ն զբազում` ամրոցս և գե

րեաց զարս և զկանայս: ւ իբրև հաստատեցաւ իշխա

նութիւնն Օմարայ՝ արձակեաց զբովանդակ գերեալսն հ

յիւրաքանչիւր տեղիս և խաղաղացոյց զաշխարհս որ

ընդ իւրով իշխանութեամբ: - Սոյն Օմար գրէ թուղթ

Լևոն (29) կայսր Հոռոմոց յաղագս ուսանելոյ զզօր

րութիւն Հաւատոյս մերոյ, յորում` էին պէսպէս Հարց

մունք , զորս Համառօտ ի ներքոյ 8 դրոշմեցից: (30)

በዚ

7

1 Տ.. ի բանակին անդէն. և թողեալ

զաղխս բանակին , զՀրաճս

2 Ձ . ՝ զաղախնայս

3 Ձ․՝ կաւկաս... - զանդառն, Ճանա

պարի

-
4 Տ.՝ Սուլեյման: — Օր.Տ.ևՁ. այսպէս։

5 S. wn

6 Ձ. ՝ գերելոցն

7 S.
զոր

8 Ձ . ՝ ի ներքս
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በቢ

«Անուամբն Աստուծոյ () մար, իշխան հաւատացելոց.

1Լևոն կայսր Հոռոմոց:

3

և

4

5
wn

Ռազում անգամ կամեցայ գիտել զձերոց կարծեօք

Հաւատոյդ ուսումնդ, և յաւելաք ուսանել ՝ եթէ զինչ

արդեօք խորհիք՝ և ոչ եղև մեզ հնար Հասու լինել : Այլ

արդ ասա ինձ զստուդութիւնն, նախ ՝ * վասն է՞ր ասաց

Յիսուս աշակերտսն, եթէ «մերկ եկիք և մերկ դառ

նայք». կամ՝ ընդէ՞ր ոչ ընկալայք՝ զոր ասաց Յիսուս

զինքենէ. այլ (կամեցայք °) քննել զգիրս մարգարէիցն և

զսաղմոսացն՝ գտանել ի նոցանէ վկայութիւնս վասն

մարդանալոյն Յիսուսի, և երկուացար և ի կարծիս անա

կար, և ոչ բաւական համարեցար զոր վկայեաց Յիսուս

զանձնէ իւրմէ , այլ Հաւատացեր յայն՝ զոր ասացին

մարգարէքն: - Այլ Յիսուս արդարև արժանի էր հաւա

տարմութեան, և մօտ էր յԱստուած , և լաւագոյն

գիտէր զինքն քան զգրեալսն, զորս 19 փոփոխեցին ազգք,

զորս ոչ գիտէք, և այլայլեցին: Եւ կամ` զիարդ արդա

րացուցանէք զգրեանն և զՀետ երթայք նոցա՝ որ ինչ

նման թուի ձեզ: - Դուք ասէք եթէ Օրէնքն գերեցան ռ

բազում անգամ, և կորեան՝ որք ընթեռնուին զնոսա

յորդւոցն Իսմայելի և գիտէին զնոսա. և մնացին ժամա

նակս ինչ որ չկայր ինչ առ նոսա յայնմանէ և ոչ ինչ.

10

1 S.՝ կամեցաք։ — Նախկին Հրատարա

կիչն, որպէս յայտնէ ի ծանօթու

թեան,յեջն 210 , կամելովյարդա

րել «զանհարթ » ու թղթոյս այս

սորիկ , որպէս ևզյաջորդին՝յանձնէ

ուղղագրեալէ զյոգնական և զե

զական թիւս բայիցն: Յայսպիսի

ուղղագրութեանց թղթոցն գ մին

միայննշանակել աստէնշատանամք,

զայլս ուղղեմք -ըստ Ձ. առանց

նշանակելոյ:

,

1

2 Ձ.՝ ուսումդ

3 Տ .՝ ուսանիլ

* S. յաւելյը աստ՝ եթէ

5 Տ. պակասէր՝ եթէ

6 Թողաք այսպէս ըստ S:

7 S. յաւելոյ r

(առ ի)

8 S. ՝ զանձնէ իւր

9 Ձ .՝ աստուծոյ

10 2.
զոր

11 Տ.՝ դրեցան

wum ի փակագծի
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1

2

մինչև գրեցին ոմանք ի մարդկանէ յետ այնորիկ իւրեանց

Հանձարով, ազգ յետ ազգի և ցեղ յետ ցեղի. և նոքա

մարմնեղէնք էին յորդւոցն Ադամայ, որք մոռանան և ի

կարծիս ըմբռնին. զի մօտ է առ նոսա սատանայ և նը

մանօղք նորա թշնամութեամբն իւրեանց: Եւ կամ` ըն

դէ՞ր ոչ գտանի յՕրէնսն Մովսիսի վասն արքայութեանն

և դժոխոց և դատաստանին և յարութեանն. այլ ոլքL

զաւետարանն գրեցին՝ նոքա պատմեցին, Մատթէոս,

Մարկոս, Ղուկաս, Յովհաննէս - իւրեանց Հանձարով:

Եւ զմխիթարիչն, զորմէ ասաց յաւետարանն առաքել

Քրիստոսի՝ զՄահմետէն մերմէ ասացին առաքել: Եւ

կամ` ընդէ՞ր զկնի աշակերտացն Յիսուսի էլ ցեղս բա

ժանեցան ազգք քրիստոնէից: Եւ անզուգական զօրու

թեանն Աստուծոյ ընկեր և համեմատ և նման նմա առ

նէք՝ երիս Աստուածս խոստովանելով. և զամենայն

րէնսն անձնիշխանաբար փոփոխել ջանայք, զթլփատու

թիւնն ի սկրտութիւն փոխելով , և զզոՀսն ի Հաղոր

դութիւն օրհնութեան հացի և բաժակի, և զկիւրակէն

փոխանակ շաբաթու պատուեցեր: Եւ կամ զիարդ էր

Հնար Աստուծոյ -ի մէջ արեան և մարմնոց և պէսպէս
5

աղտեղութեանց յարգանդի բնակել : Եւ կամ ընդէ՞ը

զոսկերս առաքելոց և մարգարէից պատուէք և կամ՝

զնշան խաչին, որ դատապարտութեան գործարան էր

ըստ օրինացն, կամ` զպատկերս, զոր պատուէք: Եւ զի

մարգարէն Եսայի վասն մեր օրինադրին վկայէ՝ ընկեր

և համեմատ Յիսուսի. զի և ուղեկից նմա ետես մար

0

4

18.՝ թշնամութեամբք

2 Ձ. ամենայն ուրեք՝ յօհաննէս, մօ

սէս...

3 Տ.՝ յաւետարանն

4 Տ.՝ զ թլպատութիւնն

3

5 Ձ. յաւելոյր աստ յումպէտս՝ բնա

կել

6 S.՝ բնակիլ

7 Ձ.՝ պատկերս
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դարէն ի տեսլեանն Հեծեալ մի իշոյ և Հեծեալ մի ուղ

տու: Իսկ դուք ընդէ՞ր ոչ հաւատայք: Ջայս ամենայն

Հասո ինձ ի գիտութիւն, զի կարացից գիտել զկարծիս

ուսմանդ ձերոյ» :

1

.Օայս ամենայն և յոլովագոյն քան զայս ընդդիմա

բանութիւնս գրէր մար իշխանն Իսմայելի թա

գաւորն Լևոն: Վասն որոյ Հարկաւորի կայսլն 1Լևոն

գրել պատասխանի օրինակ զայս:

սուս

ԳԼՈՒԽ ԺԴ .

2

« ֆլաբիոն Լևոն կայսր Հաւատացեալ ի տէր էի

Իրիստոս, Ճշմարիտ Աստուած մեր և թագաւոր

Ճանաչողաց զնա. Օմարայ Սառակինոսաց առաջնորդի:

Ո՞րպիսի բան եդից առաջի 3 ուղղագոյն և Ճշմարտ

տագոյն զառ ի քէն մեզ առաքելոցս, և զի մանաւանդ

ուսեալք յԱստուծոյ՝ Հեզութեամբ խրատել զընդդիմա

կայսն, թերևս տացէ նոցա ժամանակ ապաշխարութեան:

Այլ և ոչ թագաւորական օրէնք են՝ խրտուցանօղ բանիւք

որպէս քարամբք Հարկանել զայնոսիկ, որք լսել կամին

զճշմարտութեանն զսքանչելի խորհուրդ: Ռայց վասն զի

սկիզբն իսկ քո ն գրոյս գոնեա փոքրագոյն ինչ զկերպա

րան Ճշմարտութեան ոչ ունէր՝ ապա Հարկաւոր է զոչ

Ճշմարիտն՝ ոչ ասել , թէ արդար է:

5

Քանզի ասացել գրովն քով, թէ բազում` անգամ՝

գրեցաք ձեզ զմերոց քրիստոնէիցս աստուածային
ո

1 Ձ. ՝ իսմայիլի

2 Ի Տ. պակասէր՝ տէր

3 Տ.՝ առաջի եդից

Սու

4 Ձ.՝ լսեն և կամին

5 P Տ. պակասէր՝ քո

6 S.' քո

4
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ռ

5

6
և

խորհուրդ». և եթէ «յաւելաք ուսանել զձերոյ կարծեօք

Հաւատոյդ սւսունդ» (31 ): Եւ չէր հնար լինել և ոչ

միում` յայսցանէ. քանզի չիք ինչ Հարկ ի յայսպիսիս

ածել զմեզ յիրս : .Ջրի և ոչ ուսաք իսկ ի վարդապե

տէն մերմէ . և ի տեառնէ՝ օտար ուսումնականաց զայս

պիսի միայնակ աստուածգիտութիւն առաջի ընկենուլ

ի ծաղը կատականաց, և մանաւանդ այնոցիկ, որ չենն

տեղեակ մարգարէիցն կանխասացութեան և առաքելոցն

քարոզութեան. զի զայս և այլոց պատուիրել սովոր եմք:

Այո, բազում` անգամ գրեցաք քեզ , արդեօք թէ

և այլ Հասանիցէ գրել, այլ վասն աշխարհական իրաց,

ոչ վասն աստուածային իրողութեանց. և այս 8 մեք,

որք խրատեալք յաստուածայնոյ ձայնէն, « տուք պա

տասխանի ամենայնի, որ Հարցանենն զձեզ» ° , իսկ որ ոչն

Հարցանէ՝ առ նա ոչ պատասխանել: Այլ և ոչ զձերոց

կարծեացդ զօրութիւն այժմիկ նորոգ կամիմք ուսանել,

լ առ ի յԱստուծոյ. և վասն այսորիկ խրատեալք՝ «զա

մենայն ինչ, ասէ քննեցէք, իսկ զբարին ընկալարուք» 10 :

Անդ ունիմք մեք՝ զպատմութիւնս . որով զերանելեաց

եպիսկոպոսացն մերոց, որք էին ժամանակօքն այնո

-քիւք, առ 12 որով Մահմետն այն օրէնսդիր ձեր լեալ է.

վասն այսորիկ և ոչ յաղագս որոյ պէտք էին՝ աշխատ

առնելզքեզ : Բայց զի մի կարծիցես զմեզ ամաչեցեալս

վասն այսպիսւոյ սքանչելի աստուածգիտութեանս՝ լուր.

7

11

1 . ամենայն ուրեք ի կրաւորակերպ

բայս ՝ ուսանիլ , բնակիլ .

2 Տ.. և ոչ մի ինչ Հարկ յայսպիսիս

զմեզ ածեր ժիր: — Օր. Տպագրին

ունէր՝ « մի ինչ Հարկի յայսպիսիս

զմեզ ածել ժիրս։—Ձ.՝ մի ինչ Հար

կիյայսպիսիս ածեր զմեզ իրա

3 Ձ.՝ և զի

ֆ .՝ մեր

un

1

5 Ձ. ՝ վասն այլ

6 S.. բայց մեք

7 Ձ .՝ յաստուածայնւոյ

8 Առ Սող. Ջ. 5 ? Սիրաք. Ե. 14?

9 Տ. պակասէր ՝ ասէ

10 Ա. Թեսաղ. Ե. 21 :

11 Տ.՝ պատմութիւնս

12 Ի Ձ. պակասէր՝

13 Տ.՝ զքեզ առնել

WAL
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1

ապա եթէ ախորժիցես և լուիցես ինձ՝ զբարութիւնս

երկրի կերիցես, որպէս ասաց Եսայիաս:

ու

3

5

Յոյժ դժուարին է, ով այր դու, զամենևին սուտն

ի բաց ընկենուլ, յորժամ` հակառակողն զՀակառակելն

Հանապազ խորհիցի: Այսպիսի ինչ է զոր ասեմս. եթէ

երկուք ոմանք Հուր ինչ մերձեցեալ կային, մին՝ Հուր

զնա ասէր, որպէս և էրն իսկ, և միւսն Հակառակելով՝

աղբիւր ջուրց զնոյն ասէր՝ յայտնապէս ահա երևեր

ստութիւն Հակառակասիրին: Արդ ասացեր՝ տեառն մեր

րոյ ասել 8 յաւետարանն, « մերկ եկիք և մերկ դառնայք»:

ոչ ուրեք գտանեմք յաւետարանսն * տեառն մերոյ

ասացեալ զայս, թէպէտ և միշտ հրամայէ մեզծ առնել

զխոկումն մահու . այլ այս բան Յոբայ է, քանզի Հոսեալ

ի վերայ սատանայական փորձութեանցն՝ ասաց զայս

արդարն. « մերկ եկի յորովայնէ մօր իմոյ, և մերկանդամ

դառնամ` անդրէն. Տէր ետ, և տէր էառ . եղիցի անուն

տեառն օրհնեալ : Ռայց այսպէս մի զմիով սովորեցայք

արկանել, Հատակոտորելով զվկայութիւնս գրոց սրբոց,

ոչ դուք ընթերցայք և ոչ ընթեռնուք 11. L

տուածավաՃառք, զնոյն ասել ՀաւատավաՃառքդ որք առ

ձեզդ, զՀաճոյսն ձեր որսալով՝ աստուածայնոց գրոց բա

նիւ ասելով՝ զինչ և պէտք իւրեանց ղօղանջեն: Ռայց

թէպէտ հպարտացեալ ես բռնակալութեամբդ ՝ սակայն

լուր զպատասխանիս : Ասացեր գտանել մեզ ի Սաղմոսս

Դաւթի և ի գիրս մարգարէիցն վկայութիւնս վասն

տեառն մերոյ: Ոչ այժմ՝ ինչ յուզեալ գտաք զայսպիսի

10
"...

զորս

1 Ձ. պակասէր ՝ ինձ

2 Տ. ՝ զսուտն

3 Ձ.՝ յասել

4 Տ.՝ յԱւետարանսն գտանեմք

5 .՝ մեզ Հրամայէ

6 S.՝ Հասեալ

9

7 Ձ՝ եաու

8 Յովբ . Ա. 21—22 ։

9 S. Հատակոտորել

10 Ձ.՝ գակայութիւն ... զոր

11 Ձ.՝ ընթեռնոյք

6
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ասացուածս - * ոգւոյն սրբոյ, զորս ի ձեռս - մարգարէից

խօսեցաւ, այլ Աստուծոյ շնորհօք և կամօք յորմէ ՝ սկսաւ

քարոզութիւնն քրիստոնէից՝ նովիմբ և կատարեցաւ,

Հիմնացեալ աՃեաց և աՃեսցին նորին արարչի և ես

տուծոյ զօրութեամբ:

4

5

wn

Գրեցեր, թէ «բաւական Համարեցար, և Հաւաաա

ցեր յայնս, և թողեր զայս զոր վկայեաց Հիսուս ի վերայ

անձին իւրոյ, և յերկուացար 3 և ի կարծիս անկար»:

Երանի թէ Հաւատայիր, որպէս ասեսդ՝ աւետարանին

Հաստատուն և անսխալ պատմագրացն քան ամենայնի,

թէպէտև ոչ Հակառակ միմեանց զՀինն և զնորս գիտեմք,

զի և ոչ հնար իսկ էր * միոյ բարութեան աղբերն, այ

սինքն աստուածութեանն՝ բղխել չար և բարի, Ճշմար

տութիւն և ստութիւն: Այլ յաղագս դիւրընկալ

նելոյ անօրէն ազգին * րէից զմարմնով գալուստ Ռանին

իւրոյ՝ առակօք և օրինակօք և յայտնագոյն պատուիրա

նօք ի ձեռն մարգարէիցն զգուշացուցանէր զազգն, զի

մի անհաւանք ըստ սովորութեան իւրեանց գալստեանն

Քրիստոսի լինիցին : Ըստ նոցին վկայեաց տէրն վասն

ինքեան * յաւետարանսն, և ոչ օտար յայնցանէ՝ զորս ինքն

անմարմնաբար ի մարգարէիցն խօսեցաւ բերանոց, և 8

զորս յետ ժամանակաց ի մարմնանալն յայտնագոյնս խօ

սեցաւ: Եւ զայնոսիկ Աստուծոյ շնորհիւն ի սմին թղթի

յիւրաքանչիւրսն ցուցցուք տեղիս, զբարձրագոյնսն՝ 9

ռաւելքան զմարդոյ, և զխոնարհագոյնսն՝ իբրև զմարդոց

խոստովանեալը

6

7

[11

ի փակագիծ ՝1 Տ. յաւելցյ

(Հետէ ): — Իմաստ բառիդ է՝ որով:
--

2 S. ՝ Հիմնեցեալը . աձնսցէ

3 S. երկուացար

4 S. ՝ զի ոչ իսկ հնար էր

5 Ի Տ. պակասէր՝ այսինքն wwmnLW

ծութեանն .

6 S. ՝ վասն ինքեան Տէրն

7 Ձ.՝ ինքեան մարնաբար

8 Ի Ձ. պակասէր՝ և

9 Ձ.. և զբարձրագոյնան
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5

-

IL

3

6

Երկրորդ գրեցեր, եթէ « արդարև Յիսուս - արժանի

էր հաւատարմութեան, և մոտ էր յԱստուած և լաւա

գոյն դիտէր զինքն քան զգրեալսն, զոր փոփոխեցին ազգք ,

զորս ոչ գիտէք, որ այլայլեցին ի նոցանէ և փոխեցին :

Պատասխանի: Ճշմարտութիւնն ոչ գիտէ զէն՝ չէ ասել.

և զչէն՝ է՛. իսկ ստութիւն զամենայնէ դիւրաւ 2 բուռն

Հարկանէ. զի կարօղ է ոչ միայն զերևելի արարածս

րանալ, այլ զնոյն ինքն արարչէն ասէ՝ ոչ է Աստուած :

Լերդ չեն ինչ զարմանք, թէ և զգիրս Աստուծոյ կարէ

ուրանալ . ստութիւն կամ` թէ պատձառել ի նոցանէն

զպատՃառս մեղաց: Յիսուս արդարև հ արժանի էր Հաս

ւատարմութեան, ոչ որպէս մարդ ոք սոսկ , յԱստուծոյ

բանէն թափուր, այլ որպէս կատարեալ յերկոսին, յաս

տուածութեանն և ի մարդկութեան : -Հաւատարիմ են

և ի ձեռն մարգարէից * նորին ասացուածք բանին. ոչ

վասն այնորիկ են Հաւատարիմ ՝ զի մարդիկ խօսեցան

զնոսա , այլ վասն զի անմարմնաբար նոքօք խօսեցաւ

Աստուածն Րան: Եւ վասն զի խառն էր ի Հնումն և

ի նորումս՝ վասն այսորիկ և ոչ Հակառակ են միմեանց:

Այլ որ ասացեր այլայլեալ զգրեանն՝ եթէ առաջ

նորդ ուսմանդ քո ուսոյց քեզ զայդ ՝ մոռացաւ զինքն,

և եթէ այլ ոք՝ ևս առաւել ստեաց: Արդ լուր և գեղեց

կապէս խորհեա: ում` ուսմանդ առաջնորդ չ ասէ

Հաստատել զբանն առանց վկայից 1. նմանապէս ասէ և

օրէնքն հրամայեն, ասէ , ի բերանոյ երկուց և ելից

8

9

կութենէն

8 -Ձ․՝ մարգարէին

9 Ի Տ. պակասէր՝ քեզ

10 Ձ.՝ վկայելոյ

11 Տ. պակասէր՝ ասէ, զոր Հրատ

տարակչ ին ընկեցեալ է ի բաց

իբրև բառ ումպէտ։

1 S. և ոչ զչէն՝ է

2 S. ՝ դիւրեաւ

3 Տ . ՝ չէ ինչ

4 S. ուրանալ կարէ

5 Տ.՝ զնոցանէն պատճառս

6 Ձ. ՝ արդեւք

7 Ձ. յաստուածութենէն և ի մարդ

4
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6

վկայից Հաստատեսցի ամենայն բան »: Գիտեմք զեբրա

Համ` վասն րիստոսի յառաջ ընկալեալ զաւետիսն, ասե

լով ցնա Աստուած . «ի զաւակի քում` օրհնեսցին ամե

նայն ազգք երկրի» 2 : Եւ Սահակ այսպիսի յուսով օրի

նեալ է զՅակոբ. և 3 Յակոբ - վասն սորին - օրհնեալ է

զՅուդայ զորդին իւր .. «Յուդայ, ի քէն ելցէ ինձ լինել

իշխան և պետ յերանաց նորա մինչև եկեսցեն նմա Հան

դերձեալքն. և նա է ակնկալութիւն Հեթանոսաց» : Օլի

Մովսէս վասն սորին օրինադրեաց և պատուիրեաց զՅե

սու, զԴաւիթ , զՍողոմոն * և զերկոտասան մարդարէսն

Հանդերձ Սամուէլիւ, Եղիայիւ, Եղիսէիւ, զԵսայի, զԵ

րեմիա, զԴանիէլ, զԵզեկիէլ, զարդարն զոբ, զով

Հաննէս Մկրտիչզաքարեայ որդին: Պիր ի վերայ

սոցա զերկոտասան աշակերտսն տեառն մերոյ , ևս և

զեօթանասունսն. և միանգամայն ընդ հինսն և ընդ նորս՝ 9

հի : Արդ այսքան սրբոց և սիրելեաց Աստուծոյ վասն

Քրիստոսի գալստեանն խօսեցելոց, զորոց և Մահմետն

քո վկայեաց լինել 10 սուրբս և ծառայս Աստուծոյ՝ ան–

Հաւան լինիս, և զքո Մահմետն քան զԱստուած , որ

նոքօք խօսեցաւ, և քան զ Աստուածն Րան մարմնով

երևեալ Հաւատարիմ համարիս: - Եւ արդ զհամառօտն

Հարցանեմ, ասա , աղաչեմ, -ա. ծառայիցն Աստուծոյ զմի

և յաղագս միոյ խօսողաց վկայութի՞ւնն Ճշմարիտ է,

եթէ միոյ այլախորՀի և այլիմացի " և ստելով ճշմարտօղ

կարծողի: :ւ այս է ստելով Ճշմարտելն. զվերոգրեալ սուրբ
Եւ

-

1 Մատթ. ԺԸ. 16 :

2 Ծննդ . ԻԲ. 18 :

3 S.՝ զի

4 S ՝ զիւր որդին

5 Ծննդ . Թ. 10 և Միքիէ . Ե. 2:

Հատուածդ աղաւաղեալ է յոյժ :

6 . ամենայն ուրեք ՝ Սաղոմոն։ —Ձ .՝

7

սօղօմօն և սողոմոն

7 Ձ.՝ զաքարիայի

8 Տ. պակասէր՝ մերոյ

9 Ձ.՝ զհինսն և զնորս

10 Ի Ձ. պակասէր՝ լինել

11 Ձ. ՝ գայլախորչի և զայլիմացի
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.

3

և

5

սըդ՝ ծառայս և սիրելիս ՝ Աստուծոյ Մահմետն քոյ խոստո

վանել ուսուցանէ ձեզ. և զորս՞ ի ձեռն նոցա խօսեցաւ Աս

տուած՝ ոչ ինքն ընդունի և ոչ այլում` ընդունել ուսուցանէ:

Ասացեր. «և զիարդ * արդարացուցանէք զգրեանն

Երէից, և զՀետ երթայք՝ որ ինչ նման թուին ձեզ յայն

ցանէ. և դուք ասէք, եթէ օրէնքն գերեցան բազում՝

անգամ և կորեան՝ որք ընթեռնուին զնա յորդւոցն

Իսրայելի և գիտէին զորս ի նմա. և հնային ժամանակս

ինչ, որ չկայր առառ նոսա յայնցանէ և ոչ ինչ, մինչև գրե

.ցին ոմանք ի մարդկանէ յետ այնորիկ իւրեանց Հանձա

րովն ըստ կամաց իւրեանց, ազգ յետ ազգի և ցեղ յետ
ፈ

ցեղի: Եւ նոքա մարմնեղէն էին յորդւոցն Ադամայ, որք

մոռանան և ի կարծիս ըմբռնին, զի մօտ է առ նոսա՞

սատանայ և նմանօղք նորա թշնամութեամբն իւրեանց»:

Պատասխանի: Օ արմանամ, զարմանամ` ոչ ընդ անհա

Կատութիւն և եթ ուսմանդ ձերոյ, այլ եթէ զիարդ

ընդ յայտնութիւնդ ոչ ամաչէք. այլ զնոյնդ և գրով

ւանդէք, որպէս զի ևս ծիծաղելի լինիցիք, և զմեզ մե

րովք բանիւք կարծէք դայթակղեցուցանել. և զգլուխդ

-քո , զոր ի թղթիդ քո յափշտակեալ դնես մերովք

ցուածովք , կարծես հաստատել գրով, թէ որ ասէք

դուք»: Արդ եթէ հաւատարիմ թուին քեզ9 ասացուածք

մեր՝ ամենայնին պարտիս Հաւատալ քանզի ստով վկայի

ոչ ոք զոմանս ի վկայութենէն ընդունին և զկէսն ի

-

10 11

1 Ձ. ՝ սիրելի

2 S. զոր

3 Ձ. ՝ զի արդարացուցանէք

4 Տ. ՝ գրեցան: Տես էջ 43, ծան. 11 ։

5 2. որ

6 Ձ.՝ ի նոսա

7 Տ. պակասեր՝ քո

-8 -Ձ. ՝ ասացուածօք

www

9 Ձ. պակասէր՝ քեզ

10 Տ . յաւելոյր ի փակագծի՝ ( որ)

11 Տ . ՝ ի վկայութեանցն։ — Օր. Տպ . ՝

վկայութեանն։ — Հատուածդ թուի

ընթեռնլի այսպէս. քանզի umn

վկայի ոչ ոք զոմանս ի վկայուս

թեանցն ընդունի և զկէսն ի բաց

ընկենու ։
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Ն

ս

5

7

բաց ընկենուն: այց որովհետև չես տեղեակ՝ լուեալ

ուսիր: Ասեմք մեք * րէիցն գրեալ ի սրբութեան տե-

ղւոջէ ՝ ոչ յանձանց ինչ ստեղծեալ զրոյցս, այլ ի ստոյգ

պատմութեանց երրայեցի արանցն աստուածասիրաց տես

ղեկացեալք 2 և ի գրոց նոցին իսկ մարգարէիցն: կան

արարածք Աստուծոյ, զորս ի սկզբանն ի ջ աւուրս գոր

ծեաց. է 3 գիրք աստուածայինք. և որ առ Եբրայեցիսն՝

նոքին և առ մեզ: “ Նոյնքան և թիւ ալփաբետիցն նոցա,

թէպէտ Հինգն ի նոցանէ կրկնակս ունին, և զայն ոչ

առանց մեծի խորհրդոյ: .Օայս վասն այնորիկ Աստուած

մարգարէիւքն ուսուցեալ կարգեաց, զի ի միմեանց Հաս

տատետլ Ճշմարտութիւնքն երևեսցին: Յայսց ի գրոց

Հինգն են օրէնք , զոր Թաց Եբրայեցիք, և ° () րախայ՝

Ասորիք, և Նա 8 մեք կոչեմք , որ ունի զաստուածգի

տութեանն զօրութիւն ևፈ զարարչագործութեանն Աս

տուծոյ զաշխարհս, և պատուէր վասն կռոցն Հեթանո

սաց՝ ոչ պաշտել զնոսա, և ուխտն որ առ Աբրահամ՝

վասն զաւակլն որ է Քրիստոս, և այլ պէսպէս դատաս

տանաց և զոհից Հրամանս՝ ի բաց Հրաժարեցուցանել

զնոսաի Հեթանոսական սովորութեանցնորում`ընդելն իսկ

էին: Իսկ Յեսուայ և Դատաւորացն և Հռութայ դիլքն

և Թագաւորութեանցն չորեքին և Մնացորդացն՝ սոքա

պատմօղ ք՝են ըստ ժամանակին սքանչելագործութեանցն

Աստուծոյ, և անսխալ ազգաբանք արդարոցն ազգի, որ

գայ իջանէ կարգաւ ի Քրիստոս, և պատմութիւնք

թագաւորացն 19 Իսրայելի, եթէ ոյք եղեն Հաճոյք

9

10

-

1 Տ . ՝ Հրէիցն ի սրբութեան

ղւոջ: —Օր . Տպ. ՝ տեղւոջէ

2 S.՝ տեղեկացեալ

տեր

3 .. յաւելոյր ի փակագծի՝ (են)

4 Ձ. աստուծղ ( այ, փոխանակ նց

կամ սց)

5 S.՝ այն

6 2.

7 Ի Տ. պակասէր՝ և

8 Ձ.՝ թօրա... որաթա... նոմոս

9 Ձ. ՝ ընտելն

10 Տ.՝ զթագաւորացն

J. 6. Գ ng Ե. են օրէնքն
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4

տուծոյ և ոյք ոչ. ևս և բաժանումն ազդին վասն յան

ցանաց իւրեանց յերկուս թագաւորութիւնս, Իսրայելի

և Յուդայ, և պատմօղք վասն գերութեան նոցին: Իսկ

Սաղմոսք Դաւթի, և գիրք Սողոմոնի, զոր կապերը և

Շիջանիշերի։ Եբրայեցիք, և Պ . -ին և Սարան է մեք

անուանեմք, և 3 երկոտասան մարդարէիցն (և) 3 սայեայ,

Երեմեայ , Դանիէլի և Եզեկիէլի * գրենով ՝ ամենեքեան

մարգարէութիւնք են վասն գալստեանն Քրիստոսի: Արդ

եթէ ի արէից ոք շփոթեալ ապականէր՝ ոչ էր Հնար

գրենոյն ողջ պահիլ. զի չարագործօղքն յայնոսիկ՝ նախ

զթիւս հ գրենոյն ի բաց բառնային, և ի մի կամ՝ յեր

կուս և՛ կամ` թերևս աւելի յերիս գիրս ժողովիւր ,

զյաւելուածսն ի բաց բարձուն 9. քանզի ի նոսա դիւրա

գոյն է 1 օ ջնջելն :

6

7

10

Եւ դարձեալ, որպէս կարծեմ ՝ չես անտեղեակ թշնա

մութեանն որ ընդ մեզքրիստոնեայսս և ընդ Հրէայսն,

և ոչ վասն այլոյ միոյ ուրուք, այլ վասն խոստովանելոյն

մեր զՅիսուս, եթէ սա է Քրիստոսն, որ և Որդի Աս

տուծոյ ի մարգարէիցն ` քարոզեցաւ. իսկ * րէայքն ահա

զսա ոչ ասեն Քրիստոս, այլ թէ և խոստովանին, թէ

արժան է գալ Քրիստոսի՝ սակայն անհաւանք 12 տ

ցեալք գրոց մարգարէիցն՝ և ոչ այսպէս որդի Աստուծոյ

խոստովանին զՔրիստոս: Արդ ապա զիարդ ապականիչք

գրենոյն զայսպիսի Հաստատուն և անտարակուսելի վկայ

-

13

1 Ձ սամատոն

2 Ի Ձ. պակասէր՝ և

1 Ի փակագծի զ (և)-դ մզէն յաս

ւելաք :

4 Ձ. ՝ եսայի, երեմիա, դանիէլ, եզես

կիէլ

5 S.՝ ամենայնն

6 Տ.՝ զթիւ

7 Ի Տ պակասէր՝ և

5

8 Նախկին Հրատարակիչն յումպէտս

ուղղէ ի Տ. ՝ Ժողովէին:

9 S.. և զ յաւելուածն ևս ի բաց

բառնային: —Օր. Տ .՝ զյաւելուած

ի բաց բարձուն

10 Տ.՝ դիւրագոյն էր

11 Տ. ՝ առ ի Մարգարէիցն

12 Տ. ՝ անՀաւան

13 Ձ.՝ որդի աստուծղ և ոչ այսպէս



54

1

ութիւնս յիւրեանց 2 գրեանն թողին և կամ ինքեանք

յաւելին, որք ոչ կարօղ են ի վերայ այլոյ ուրուք իմա

նալ, թէ և յոյժ ոք բռնադատեսցէ զբանն, եթէ ոչ ի

վերայ մարմնացելոյ Որդւոյն Աստուծոյ:

3

Ընկալ և զերրորդ պատասխանիս: Գերութիւն աը

րէիցն նախ քան զմարմնով դալուստն Քրիստոսի եղև.

իսկ զիարդ առ նովաւ Հաստատուն կացեալ էր և տա

Ճարն և կտակարանքն և քահանայութիւնն, որպէս և

յայտ իսկ է ի սրբոց աւետարանացն, որպէս դու իսկ

վկայեցեր զտեառնէն, - զթլփատութենէն ՝ և զայլոցն մի

ըստ միոջէ, զոր ըստ աւետարանացն - կատարեաց: Եւ

զայս ոչ յաղագս այլ ինչ իրաց 5 երևի արարեալ , այլ

զի արդարացուսցէ զիւր ասացեալսն ի ձեռն մարգա

րէիցն, և ցուցցէ թէ՛ չեն Հակառակ նմա , այլ սիրելիք

և հաստատուն վկայք անտեսութեանն նորա խորհրդոց :

Եւ ո՞րք էին կտակարանքն որ Երէայսն՝ եթէ ոչ

դրեանն մարգարէից, որ յետ երկուց 9 գերութեանցն, ս

րայելի և Յուդայ՝ Էրէայսն կային մինչև ի ժամա

նակս Փրկչին մերոյ , յորում` բազում` վկայութիւնս տէրն,

յուսուցանելն զանհաւան - Հրէայսն՝ յիշեաց յաւետա

րանսն: երեցան ի “Նաբուգոդոնոսորայ ազգն Հրէից.

այլ աստուածային այցելութիւնն ոչ ետ նոցա թոյլ ըստ

այժմու գերելոյդ կատարել °. այլ զբովանդակ ազգն բը–

նակեցոյց ի տեղիս յորս կամեցաւ : Ընդ նոսա էին ևւ

գրեանն, այլ և ոմանք ի մարգարէիցն, որպէս Եզեկիէլ

ասէ զինքենէ, թէ «ես էի ի մէջ գերութեանն առ ափն

“

“ቢ

10

L

1 Ձ.՝ վկայութիւն

2 Տ. ՝ իւրեանց

3 2.
յայտ է

4 Տ.՝ զթլպատութենէն

5 ...
#JL իրաց

6 Տ. ՝ էր արարեալ

7 Տ.՝ եթէ

8 Ձ․՝ խորՀրդոց

9 Տ. ՝ երկոցուն

10 Տ . ՝ կատարիլ

11 Տ. պակասէր՝ և
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1

Քոբար գետոյ» 2. և Անանիանքն երանելիք ի Ռաբե

լոնի ընկեցան ի Հնոցն, և մեծն Դանիէլ ի Ռաբելոնի :

մարգարէացաւ և անդ ընկեցաւ ի գուբն առիւծուց, և

ամեն Եսթերայ իրքն ի նմին գործեցան: Րայց զի ընդ

նոսա էին գրեանն՝ լուր - Հոգւոյն սրբոյ ի Սաղմոսին

ասացեալ մարգարէիւն վասն գերելոյն Հրէից, որ թէ

պէտ տակաւին չէր եղեալ՝ այլ զանսխալ պատահումն

իրացն նշանակեաց ի հլը սաղմոսին ասելով, սռ գե

տովքն * Ռաբելացւոց, անդ նստէաք և լայաք, որպէս

յիշեցաքն զՍիօն. ի միջի նոցա ուռեաց կախեցաք ն զգոր

ծարանս մեր: .Օի անդ Հարցանէին * գերիչք մեր զբանս

երգոց, և տարիչք մեր՝ զբանս օրհնութեան»:

«шn

5

6

8

Իսկ որ ասացեր «մարդկան Հանճարով գրեալ զգը

րեանս՝ գիտեմ` զի զառ ի յԵզրէ զերկրորդումն կամիս

բամբասել, զի թէպէտ եւ եղեն ի վերայ նորա * շնորհք

Հոգւոյն սրբոյ , և առանց վրիպանաց գրեաց 9 զա մե

նայն: Եւ յորժամ` միանգամայն ազգն, յաշխարՀացն յորս

սփռեցան, դարձան յԵրուսաղէմ՝ բերելով ընդ իւրեանս

զգրեանն՝ երևեցաւ և անդ սքանչելեացն Աստուծոյ ՝

11

գործ. զի և ոչ մի ինչ ի Հնոյն ՝ և առ ի յԵզրէ պատ

մութենէն գտաւ -պակաս 12: Եւ որ ասացերն «մարդիկ

էին և մոռացմամբ ըմբռնէին»՝ մարդիկ Հանապազ յա

մենայնի տկարք են և պակասամիտք և մոռացկոտք. իսկ

Աստուած յաւիտենական, որ մեծ է զօրութեամբ՝ այս

1 Տ. ՝ քոփար

2 Եզեկ . Ա. 1 :

3 Տ. ՝ ի Բաբելոն

4 S.՝ գետովն

5 Ձ.՝ նստեալ լայաք , յորժամ յիս

չէաք զսիօն ի միջի նոցա : - Ջուս

ռեաց կախեցաք ... Սաղմ. ՃԼՋ ․

6 S. ՝ Հարցին

10

7 S.՝ բանս երգոց ... բանս օրհնու

թեան

8 Ի Ձ. պակասէր՝ նորա

9 Ձ. ՝ պատմեաց

10 Տ.՝ Աստուծոյ սքանչելեացն

11 2. ոչ մի ի Հնոյն

12 Ի Ձ. պակասէր ՝ պակաս
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պէս և իմաստութեան ՝ ոչ ունի սահման և եզը, որ

խօսեցաւ ընդ մարդկան ծառայիւք իւրովք մարգարէ

իւք առ որում` ոչ է կարծեաց կամ մոռացման ախտ:

“Նա խօսէր ի մարգարէսն, և ոչ ի մարդկային իմաստս

թողոյր զնոսա: Րայց զքո Մահմետն չգիտիցե՞ս ար

դեօք մարդ , որոյ բանիւ միայն զայսքան սրբոց Աստու

ծոյ զվկայութիւնս 3 ի բաց ընկենուս:

կամ՝ որ ասացեր

« մոտ լինել զսատանայ ի ծառայս Աստուծոյ և զես

տուած ամենևին ոչ: Րայց որք բարւոքն խորհին՝ գի

տեն, եթէ ի մինն , որ առանց վկայութեանց * գրոց է՝

նմա է մերձենալ սատանայի, քան թէ յայսքան սուրբս

և վկայեալս յԱստուծոյ: - Եւ որ յաղագս գրենոյն բան

այսքանս բաւականասցի :

1 Տ.՝ յիմաստութեան

2 S. ՝ ի մարդկան

3 Ձ .՝ արդեւք. մարդ ՝ որոյ բանիւ

զայսքան սրբոց աստուծոյ զվկայս

ութիւնս . միայն բանիւ նորա ի

բաց .։—S.՝ վկայութիւնս

i S.՝ վկայութեան

2

Իսկ որ ասացեր «ոչ գտանել մեզ յօրէնսն Մովսիսի

վասն արքայութեան և դժոխոց և դատաստանի և J

րութեան»՝ ոչ կամեցար գիտել, եթէ որպէս կարէին

մարդիկ ընդունել զդիտութիւնն Աստուծոյ, այնպէս

սուցանէր զնոսա Աստուած : Եւ ոչ եթէ միով մարգա

րէիւ խօսեցաւ Աստուած ընդ մարդկան և միովժամա

նակաւ , որպէս դու ասացեր,` եթէ զոր ինչ պատուիրե

լոց էր Աստուած ազգի մարդկան՝ զամենայն ընդ Մով

սիսի ձեռն պատուիրեաց , ոչ այդպէս. զի զոր ինչ նո

ցին պատուիրեաց՝ 9 չպատուիրեաց զայն նոցա, որ յար

ռաջ քան զՆոյ , և զոր ԱբրաՀամու պատուիրեաց՝ չր

պատուիրեաց “Նոյի, նոյնպէս զՍ ովսիսին՝ չպատուի

NL

5 ..՝ յայնքան

6 Ձ.՝ այսքան բաւական

7 Ձ. ՝ զամենայն ընդ մովսիսի և ձեռն

նորին պատուիրեաց

8 Ձ․՝ չէ այդպէս

9 Ձ .՝ պատուիրեաց նոցին
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րեաց - Արրահամու, և զոր Յեսուայն՝ չպատուիրեաց

Մովսիսի, և զո Սամուէլի և Դաւթի և այլոց մար

գարէիցն յիւրաքանչիւր ժամանակս՝ չպատուիրեաց 3ե

սուայ: .-ի որպէս ասացաքն յառաջագոյն՝ այսպէս

սակաւ սակաւ Հաճեցաւ Աստուած զինքն և զկամ

իւր ծանուցանել ազգի մարդկան: Օրի և ոչ իսկ կարէ

ին 2 մարդիկ միահաղոյն բուռն Հարկանել զսքանչելի դի

տութենէ նորա :

3

ww:

4

Արդ եթէ զամենայնն ընդ միոյ մարգարէի ձեռն խօ

սեցեալ էր՝ ընդէ՞ր և զայլ մարգարէսն առաքէր Աս

տուած. կամ եթէ այնմ` ամենայնի թոյլ տայր ապակա

նիլ որպէս դուդ ասես՝ ընդէ՞ր բնաւ խօսեցաւ ընդ նո

Արդ թէև յառաջակրթութիւն էր Մովսիսին մարդ

կան և ոչ տակաւին կատարելագոյն՝ սակայն նշանա

կեաց Աստուած . և ինմա վասն յարութեան և դ

տաստանին և դժոխոցն: Վասն յարութեանն ասէ. «տե

սէք, զի ես եմ Աստուած, և ոչ է այլ Աստուած բաց

յինէն : Ես սպանանեմ և կեցուցանեմ, Հարկանեմ և բը

ժշկեմ, և ոչ ոք հանէ զձեզ ի ձեռաց իմոց» : - Եւ վասն

դատաստանին ասէ. «սրեցի ց որպէս զփայլակն զսուսեր

իմ, և ի խնդիր վրիժուց արձակեցից զաջ իմհ *: Եւ

դարձեալ՝ «խնդրեսցէ վրէժս դատաստանաց թշնամեացն.

Հատուսցէ և ատելեացն *: Իսկ 9 վասն դժոխոցն՝ «զի

հուր բորբոքեալ է, ասէ , ի բարկութենէ իմմէ, այրեսցէ

մինչև ի դժոխս ներքինս» 1°: Իսկ զառաւել կատարելութիւնն

և զսոցին աՃումն այլովք մարգարէիւքն յայտնագոյն ասէ:

-

6

1 Տ. ՝ սակաւ W12. սակաւ

2 Տ .՝ գի և ոչ կարէին իսկ

3 Ձ.՝ ապականել

4 Ձ. ՝ տէրն

5 Բ. Օր . ԼԲ. 39 :

6 Ձ... սրբեցից որպէս փայլակն:
-

Տ .՝ սուսեր իմ

7 P. Op. LP. 41 :

8 Անդ .

9 Ի Ձ. պակասէր՝ իսկ

10 Երեմ. ԺԷ. 4 :
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Իսկ որ ասացեր «Մատթէոս, Մարկոս, Ղուկաս և

Յովհաննէս գրեցին զաւետարանն »՝ գիտեմ ՝ ընդ Ճշմար

ութիւն մեր քրիստոնէիցս ՝ նեղիս, և կամիս, զի ստու

թեանդ քոյ ընկեր գտանէիր, թէ ասէաք՝ թէ գրեալ ի

ջոյց զայդ Աստուած յերկնից, որպէս դու վասն Փուրո

կանիդ “ քոց ասես. թէպէտև չեմք անտեղեակ, թէ և

զքոյդ Օմար և Աբու-Թուռաբ և Սաղման * պարսիկ ն

գրեցին (32). և դուք ստելով Համբաւէք, եթէ յերկնից

իջոյց Աստուած: - Արդ յայսմ` ծանիր զճշմարտութիւն

մեր քրիստոնէիցս: .O ի թէ այդ այդպէս էր՝ զիարդ դու

զրպարտես, թէ յետոյ ստեցին յաւետարանսն կամ` մեք

և կամ այլ ոք : Oի՞նչ արգելոյր զանուանս աւետա

րանչացն ի բաց բառնալ և զայն գրել ևս, թէ Աս

տուած յերկնից ի խոնարհ իջոյց: Այլ և 8 զայս տես ,

զի ոչ Հաճեցաւ Աստուած ոչ իւր յանդիմանախօսու

թեամբ առանց մարմնոյ առ Ժողովուրդս մարդկան, և

ոչ հրեշտակս մարդիկ առաքելով խրատել զնոսա.

բայց մարգարէս ի նոցունց ընտրեաց 9 և զնոսա

քեաց. վասն որոյ և տէրն յորժամ՝ կատարեաց զամենայն

յառաջագոյն սահմանեալս իւր, զորս ի ձեռն մարգա

րէիցն խօսեցաւ նախ քան զառնուլն մարմին, և գիտա

ցեալ եթէ մարդիկ են կարօտ օգնականութեանն Աստու

ծոյ՝ խոստացաւ նոցա առաքել զոգին սուրբ պառակ

ղիտոս կոչեցեալ 1°, այսինքն մխիթարիչ. զի տրտմէին իսկ

և սգային յորժամ` լսէին ի վարդապետէն իւրեանց և ի

“ቢ

wnw

1 Տ . աստ և ի ստորև՝ մերս քրիս

տոնէիցս։ Ձ . աստ՝ ընդ ճշմար

տութիւնս

2 Ձ. ՝ ֆուրղանիդ

3 S.
ጉ

4 Ձ . ՝ ապութուռապ և սալման

պարսիկք
5 S.

6 Ձ.՝ թէ մեք և թէ այլոք

7 Տ. յաւելոյր աստ՝ և

8 S.' այլ ևս

9 Ձ. յաւելոյր աստ՝ աստուած

10 Ի Տ . պակասէր՝ կոչեցեալ։ — Ձ .

տմենայն ուրեք ՝ պառակլիտոս
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տեառնէն, թէ ՝ թողլոց է զնոսա: Եւ որպէս ասացաք՝

վասն այնորիկ զ* ոգին սուրբ պառակղիտոս կոչեաց, որ

պէս զարդարև մխիթարիչ զնոսա վասն Համբարձման նո

րա , և որպէս զյիշեցուցանօղ ամենայն խօսեցելոցն ընդ

նոսա և գործելոցն առաջի նոցա, զորս և գրելոց էին

ամենայն տիեզերաց: Արդ՝ գիտեա զի պառակղիտոս մի

խիթարիչ անուանի և ոչ Մահմատ *. այսինքն գոհանամ,

եւքառիստէն ի մեր լեզու և ոչ պառակղիտոս * (33):

.

5

www

Արդարև առանց թողութեան է : ՀայՀոյութիւնս

այս, որպէս ասաց - տէրն յաւետարանսն, եթէ «որ Հայ

Հոյէ զ- ոգին սուրբ՝ մի թողցի նմա » : .ի՞նչ չարա

գոյն քան զայս հայՀոյութիւն՝ եթէ զՀոգին սուրբ ա

սէք զայր մի օտար ի գիտութենէ գրոցն Աստուծոյ: Եւ

զի զաոգւոյն սրբոյ տէրն ասաց՝ ուր նոցին իսկ

ցելոցն. «իսկ մխիթարիչն Հոգին սուրբ, ասէ, զոր առա

քեսցէ հայր յանուն իմ ՝ նա ուսուսցէ ձեզ զամենայն և

յիշեցուսցէ ձեզ զոր ուսուցի ձեզ» : « որ առաքեսցէ

Հայր յանուն իմ, ասէ, և
Մահմետն

ոչ
ջե եկն յանուն

տեառն մերոյ, այլ յիւր անուն. և Գոգին սուրբ սրբոց

ասաց ոչ մարդկան 10 , այսինքն աշակերտաց. և դու

ինքնին գիտես զի՝ ոչ երբեք տեսին առաքեալքն տեառն

զՄահմետն քո:

և

11

12

Արդ որպէս վերագոյնն ասացի՝ ընդ միոյ միոյ 2 մար

դարէի ձեռն ըստ ժամանակաց զիւրոյ աստուածութեանն

1 Տ.՝ եթէ

2 Տ .՝ որպես արդարև մխիթարիչ

իսկ զնոսա վասն նորա Համբարձ

ման

3 S.
յիշեցուցանօղ

4 Ձ. ՝ գործեցելոցն... զոր

5 Ձ. ՝ աՀմատ

6 Ձ. ՝ եւքառիստր ։

7 Տ. ի մեր լեզու ոչ (է) պառակս

ղիտոս

8 Մատթ. ԺԹ. 31 :

9 6ովՀ. ԺԴ . 26 :

10 Ձ.՝ Հոգին սուրբ սուրբ ասաց ፈ

ոչ մարդ

11 2.

12 Ձ.՝ ընդ մի միոյ
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գիտութիւն ուսուցանէր : Արարիչն մեր: Ռայց և ոչ

մարգարէիւքն կատարեաց զամենայն՝ գալ յաւիտենա

կան արդարութեանն , որպէս Աստուած 2 ի ձեռն

նիելի մարգարէին. զի զերիս յայտնեաց Աստուած փո

փոխմունս, որովք 3 ի Ճշմարտագոյն աստուածգիտու

թիւնն մարդիկ յառաջ գալ կարասցեն, ի կռապաշտու

թեանն խաւարէ ի չափաւոր Ճաճանչ օրինացն լուսոյ,

և անդուստ ի հզօրագոյն լոյսն րիստոսի Մ աւետարա

նիս, և յաւետարանէ անտի ի հանդերձեալ անգիշեր

լոյսն .չորրորդ փոփոխուն կամ` վարդապետութիւն

կամ` խոստումն՝ մարդիկ յայլոց մարգարէից ոչ ընկա

լան . այլ զնորին Հակառակն և պատուէր յոլովակի ի

նոյն ինքն Փրկչէն՝ ոչ զոք մարգարէ կամ՝ առաքեալ

յետ աշակերտացն իւրոց ընդունել:

4

7

Իսկ որ ասացեր յետ աշակերտացն տեառն յեօթանա

սուն և յերկուս բաժանեալ մեզ մասունս՝ չէ այդպէս.

քանզի մի՛ ստութեամբ զքեզ սիթարել կարծիցես զմեր

սխալանս ինչ օրինակ առնլով: Եւ արդարև աղարտելի

է քոյդ, որ ոչ է նման ծառայիցս * Աստուծոր Եւ զի

արդ է՝ ես ասացից. միոյ լեզուի է վարդապետութիւնդ

ձեր և միոյ ազգի (34) , և ժամանակ երևման դորա, որ

պէս դուքդ ասէք՝ հ ամ, փոքր ինչ աւելի կամ՝ պակաս:

Արդ յայսքան սակաւժամանակեան և միոյ ազգի ուսման

գտանեմք բազում` որոշմունս: Այլ որ ի գիտութիւն մեր

Հասին՝ են այսոքիկ. ուզի, Սաբարի, Թուրապի,

1 S.' գալոց զյաւիտենական արդա

րութիւնն

2 Տ. ՝ (յայտնեաց ) Աստուած։ — Բառդ ՝

Աստուած գուցէ ընթեռնլի է՝

սա:

3 Ձ. ՝ որով

4 Ձ. պակասէր՝ անտի

-

5 Ձ . ՝ չորրորդ փոփոխումն. կամ՝ վարո

դապետութիւն այլոյ խոստումն.

կամ մարգարէից մարդիկ ոչ ըն

կալան

6 Ձ. պակասէր՝ մեզ

7 Ձ.՝ աղալանս

8 Ձ. ՝ զծառայից
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Կնարի, Մուրջի, ասղի, անաստուած . սահդի, որք

ուրանան զէութիւնն Աստուծոյ և զյարութիւնն և վա

սացեալ քոյ մարգարէն, Հարիւրի: Եւ այս Հարիւրիս

երկու 2. մի մասն ոչ է խռովասէր, և միւս մասն այնքան

ունի ձեզ Հակառակութիւն և ատելութիւն , որ լա

ւագոյն Համարի զսպանանելն զձեզ քան զամենայն ի ար

դարութիւն, անաստուած և թշնամի զձեզ կարդալով և

գիտելով. իսկ մեռանելն ի ձէնջ՝ առաջին ամենայն ՝ բա

րեգործութեանց Համարի: Եւ այս գործի ի վերայ

այդր, զի դու սրով կոտորելով զայնոսիկ, որ փոքր մի

խորշին ի կարծեաց քոց՝ չխորհիս մեղանչել յԱստուած :

Արդ եթէ ի քոյումդ հ աւադիկ գտանին այնպիսի իրք,

որ մի ազգ էք ՛ , մի լեզու , մի ազգապետ, նոյն և իշխան

և քահանայապետ և դահճապետ՝ թէ արդարև մարդ

կային իմաստիւք էին Հաւատք քրիստոնէիցս՝ զի՞նչ

զարմանք էին վատթարագոյն ևս Հաւատ քան զձերդ

ի մեզ լինելը . ամք են, փոքր ինչ պակաս կամ աւելի,

յորմէ (Հետէ) Քրիստոս երևեցաւ, և տարածեցաւ

ւետարանն ընդ ամենայն ազգս և լեզուս մարդկան ի

ծագաց մինչև ի ծագս տիեզերաց, ի Յունաց և ի Հռո

մայեցւոց քաղաքավարութիւնս ° և ի բարբարոսսն Հե

ռաւորս. և եթէ էւ ինչ սակաւիմացութիւն՝ և այն

վասն լեզուին այլայլութեան: Փոքր ինչ, որպէս 12

ցի, բայց ոչ այդպիսի ն աննուէր թշնամութիւն որպէս

քոյոյդ: .Օի որ է ասացեր՝ մի՞ 13 զայնոսիկ, ոլք պիղծք

9
-

11

www

•

1 Ձ. ՝ քուզի , սապարթուռապի.

պասլի . անաստուած ջդի

2 Ի Տ. պակասէր՝ երկու

3 S.՝ Հակառակութիւն ատելութեան

4 Տ. ՝ յամենայն

5 Ձ․ ՝ խորՀիս

6 Տ. ի քումդ

5

7 Ձ.՝ ազգէտ

8 Ի Ձ. պակասէր՝ են

9 Թողաք այսպէս ըստ Տ.

10 Ձ.՝ քաղաքավարութենէս

11 Ի Ձ. պակասէր՝ է

12 Ի Տ. պակասէր՝ որպէս

13 Ի Տ. պակասէր՝ մի՞
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և աղտեղիք էին ՝ ի Հեշտասիրութեան և ամբարշտեալք

յԱստուծոյ, որպէս և զայլ Հեթանոսսն՝ 2 բերեալ մեզ

Համարիս, որ զգարշութիւնն իւրեանց ամենասուրբ

նուամբն րիստոսի թագուցանել կարծեցին, և քրիս

տոնեայ ինքեանք զինքեանս կոչեցին. որոց Հաւատքն

ՀայՀոյութիւն ՝ էին և մկրտութիւնն ևս պղծութիւն,

զորս ի դառնալն իւրեանց ի պղծութենէն՝ սուրբ եկե

ղեցին մկրտէր իբրև զՀեթանոսսն, զորս վաղ եբարձ

Աստուած ի միջոյ, և չգտանին ուրեք Հետք: Եւ -եo

թանասունս կոչէին ի մեզ քրիստոնեայք , և ամենեքին

զնոյն սուրբ li զյաւիտենական կենացն գրաւական ըն

կալան զմկրտութիւնն: Եւ եթէ իցեն ինչ բանք ուրուք

ի նոցանէն վասն փոքու իրիք՝ և այն ի Հեռաւորսն և

յայլալեզուսն , և մանաւանդ յայնոսիկ 1 , որ ի մէջ ձերոց

բռնակալութեանդ բնակեալ են՝ սակայն քրիստոնեայք

են և ոչ վերստին պէտս ունին մկրտութեան: Եւ այս

չեն ինչ զարմանք, եթէ յոյժ Հեռաւորքն և այլալեզուքն

չեն այնքան տեղեակք, որքան պարտն է, Ճշմարտութեան

աւանդիցն. սակայն նոյն գիրք յիւրաքանչիւր լեզուսն

ողջ պահեալ, նոյն աւետարան առանց ամենայն սխա

լանաց -: : ւ- արդ զյոլով լեզուսն թողից, յորս այս

սքանչելի և փրկական աստուածգիտութիւնս բաշխեցաւ,

բայց զսակաւսն յիշեցից. առաջին՝ մեր Յունացս. եր

կրորդն՝ ռոմայեցւոցն երրորդն՝ Եբրայեցւոցն 2. չոր

րորդն՝ Քաղդէացւոցն 13. Հինդերորդն՝ Ասորւոցն. վեցե

11 :

1 Տ .՝ են

2 Ձ. աստ և ի ստորև՝ զչեթանոսքն

3 2.
քրիստոնեայք

42.' որոց Հայ $ոյութիւնք

5 Տ.՝ ի յիւրեանց պղծութենէն

6 2. զոր

7 Ձ.՝ չգտանին ի միջոյ ուրեք Հետք

I

-

8 2. #JL և... քրիստոնեայսս

9 2. J այլ լեզուսն

10 2. և Օր. Տ .՝ այնոցիկ։ — Թողաք

այսպէս ըստ ուղագրութեան Տ.

11 Ձ. առանց սղալանաց

12 Տ. ՝ Բադաղացւոցն

13 Ի Տ . պակասէր չորրորդ լեզուն:

I
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-ն

րորդն՝ Եթովպացւոցն1. եօթներորդն՝ * նդկացն. ութե .

րորդն՝ ձեր Սառակինոսացդ. իններորդն՝ Պարսիցն.

ներորդն՝ այոցն մետասաներորդն՝ Վրացն. երկոտա

սաներորդն՝ Աղուանիցն:

2

3

ևս

5

Եւ արդ ըստ քո ասացուածիդ ՝ գրեթէ միոյ կամ՝

զերկուց ազգաց փոփոխէր ոք զգրեանն - արդեօք. - իսկ

զիա՞րդ և զայլոց ազգաց, զորս յոյժ Հեռաւորս գի

տէք ի մնջ և ի միմեանց օտար լեզուօք և սովորու

թեամբք: Րայց դուք սովոր էք առնել զայսպիսիս, մաս

նաւանդ Հաջաջն ՝ այն, որ ի կողմանս Պարսից ռ Է

ձէնջ ազգապետ կացեալ՝ ժողովեաց զամենայն Հին դը

րեանն ձեր, և այլ ըստ իւր ախորժակացն գրեաց և

բաշխեաց ընդ ամենայն ազգն ձեր. զի կարի դիւրագոյն

էր ի միում` ազգի և ի միում` լեզուի գործել զայսպիսի

ինչ, որպէս գործեցաւն իսկ: - Եւ թէպէտ այսպէս՝

կաւք մնացին Աբու - Թուռաբայ * գրեանն, զի ամենևին

նա ոչ կարաց բառնալ: Իսկ մեք նախ զի պատուէր

տիկ ընկալաք յԱստուծոյ՝ չյանդգնել յայսպիսի իրս.

և դարձեալ եթէ յանդդնեալ ընդդիմանայր ոք Հրամանի

նորա՝ անհնար էր զբաժանեալսն յայսքան լեզուս դար

ձեալ ի միասին հաւաքել և խնամով ըստ իւրաքանչիւր

լեզուի փորձել, ոչ զոյլ և պետօ թարգմանս յուղել և

նստուցանել, զի ի բաց բարձցեն ի գրենոյն՝ զոր բան կաս

միցին, յաւելցեն՝ զոր ախորժեսցեն: Եւ զայս ոչ ան

գիտանաս, եթէ հակառակութիւնք են ի մեզ քրիստո

նեայսս, որպէս և դուդ ասացեր, թէպէտև ոչ վասն կա

8

9

1 Ձ. ՝ եթօպացւոցն

2 2.
ህጉ

3 Տ ․՝ երկուց ազգի

4 Ձ․՝ Հաճաձն

5 Տ. պակասէր՝ իւր

6 S.՝ այսպիսի

uw

7 Թուի ընթեռնլի՝ սակայն

8 2. ապուտուռապայ

9 Ձ . պատուէրս սաստին

10 S.
զ @JL և պետ: Օր. Տ . և Ձ,

այսպէս։— Թերևս՝ զոյր և պետ ։



64

րևորագոյն ինչ իրաց. զիա՞րդ և զգրեանն ոչ փոփոխէին

ազգքն ըստ իւրաքանչիւր կամաց: - Արդ չգործեցաւ ինչ

այսպիսի ի մէջ քրիստոնէիցս ոչ ի հեռաւորս և ոչ ի մե

տաւորս. դու մի յաճախեր զստելդ , զի մի և զսա

կաւ արդարն անհամեսցես:

և

4

և

6 7

Ռայց ընդ այս յոյժ զարմանամ, զի խոտես զաւեր

տարանսն տեառն և զմարգարէիցն գիրս, ասելով, թէ

խանգարեցին մարդիկ զնոսա, և որպէս կամեցան գրե

ցին. և դու զվկայութիւն անհաստատ կարծեացդ քոց

անդուստ ջանացար հ ժողովել և զբան զոր առնուս ի

վկայութիւն՝ ի բաց բաժանես, զի ուր Հայր գրեալ է՝

տէր կամ՝ Աստուած փոխեալ դնես: Եթէ արդարու

թեան ինչ ես ի խնդիր՝ կամ՝ Հաւանել պարտիս գրենոյն

.. ապա առնուլ զնոսա ի վկայութիւն, կամ` եթէ խո

տես՝ որպէս ասես թէ խանգարեալք են ՝ չառնուլ վկայ

ութիւն ինոցանէն: Պարտիս և ունել զերրորդն. զվկայ

ութիւնսն, զորս առնուս՝ ոչ շրջել զնոսա - ըստ քոյդ

կամաց 19. այլ որպէս ի գրին կայ՝ այնպէս ասել զնոսա :

Յոյժ դժուարին է ծառայիցն Աստուծոյ , որք Հնա

զանդեալ են . Հրամանաց նորա՝ խօսել ընդ ձեզ. զի այլ

Հեթանոսքն, յորժամ լսեն զանուանս մարգարէիցն և

կամ` զառաքելոցն՝ ի ծաղր ուժգին շարժին. իսկ դուք

թէև զանուանսն ոչ անարգէք, այլ՞ զբանս նոցա -քա

մաՀէք, մանաւանդ թէ զխօսողին նոքօք: - Ապա թէ ոչ

և

9

11

1 Ձ. ՝ փոխէին

2. Ձ.՝ զասելդ

3 S.՝ խոտեսցես

4 2. wun և զկնի՝ խանկարեցին ,

խանկարեալք

5 Ձ.՝ զվկայութեանն

6 Ձ . ՝ ջանացեր

8

3

7 Ձ.՝ առնի

8

9 S ՝ զոր

10 S.' ըստ ք կամացդ

11 Ձ. ՝ Հնազանդեալք են

12 Ի Տ . պակասէր՝ այւ

Ձ. պակասէր՝ փոխեալ
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3

5

8

10

զի՞նչ արասցուք զասացեալսն առ Մովսէս «Ես եմ՝ Աս

տուած Աբրահամու և Աստուած Իսահակայ և Աս

տուած Յակոբայ » . և կամթէ «Եկայք, արասցուք մարդ

ըստ պատկերի մերում` և ըստ նմանութեան» 2. և կամ

թէ « Եկայք, իջցուք և խառնակեսցուք զնոսա» .. և

կամ` թէ «Տէր տեղաց ի Սոդոմ և ի Գոմոր Հուր ի

տեառնէ» , տէր ի տեառնէ: Եւ այս ի Մովսիսի գրոցն,

զորս ոչ ընթերցար դու . ոչ օրէնսուսոյցն * քո:

Օ.ի՞նչ, ցհրեշտակսն կարծիցես դու 9 ասել Աստու

Նոյ այսպիսի ինչ, որք և տեսանել զնա 9 ոչ կարեն: Դեմք

որպէս զքեզ եթէ վայրապար և հարևանցի - կարծեմք

զգրոց Աստուծոյ զասացուածս: Լով պատշաՃ էր ասել

Աստուծոյ այսպիսի բանս, եթէ ոչ առ Րանն իւր", որ է

կերպարան էութեան նորա և Ճառագայթ լուսոյ փա

ռաց նորա, և ց* ոգին սուրբ, որ սրբէ և լուսաւորէ զա

մենայն 2: Եւ զրպարտիմք ի ձէնջ իբրև զերից աստուա

ծոց խոստովանօղ: Լուր և ապա պատասխանեա,

ղաչեմ. այլ իմն է արեգակն և այլ Ճառագայթք նորա ,

թէպէտև յարեգականէ անտի է, և առանց Ճառադայ

թիցն արեգակն ոչ է արեգակն. և եթէ ասէ ոք զձա

ռագայթսն ծնեալ յարեգականէ առանց ախտի կամ ի

դականի՝ ոչ ստէ: Եւ թէպէտ այլ ինչ է արեգակն և

այլ ինչ Ճառագայթն՝ ոչ եթէ վասն այնորիկ երկու

րեգակունք իցեն: Րայց քեզ արդեօք չթուի՞ այսպէս:

Արդ եթէ այսմ` լուսոյ, աչօքս մեր տեսանել կարզոր

1 Ելից Գ. 6 :

2 Ծննդ . Ա. 26 :

3 - Ի Ձ. պակասէր՝ թէ

4 Ծննդ . ԺԱ. 7 :

5 S. ՝ տեղեաց

6 Ծննդ . ԺԹ. 24 :

7 Ձ. ՝ ի մօսէսի

8 Ձ.՝ օրէնսուսոյցքն

9 Ձ. պակասէր՝ դու

7

-

w

10 Ի Ձ . պակասէր՝ զնա

11 Ձ ՝ եթէ ոչ բանն իւր

12 Տ .՝ զամենայն և լուսաւորէ

13 Տ .՝ զերիս Աստուածս խոստովա -

նօղս։—Ձ.՝ աստուծոյ

5
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1

2

3

6

րեմք, և արարած է Աստուծոյ , երևի այսպիսի մաքուր

յախտէ ծնունդ, որ և գիշերաւ ծածկի և արգելանաւ

շինուածոց՝ որչափ ևս առաւել ինձ իմասցիս զաստուա

ծայնոյն ինքնեղ և ինքնաբաւական և անգիշեր լուսոյն:

Եւ զայս հարկաւորեցայ օրինակաւ իւիք ցուցանել զի

պատուիրելոցն Աստուծոյ - ի դիրսԿ - ոչ հաւանիս. այլ

զ.քոյ կամեդ վեհագոյն քան զնոսա Համարիս. - զորս

կամիսն՝ գրես ի նոցանէ, և զորս ոչն կամիս ՝ խոտես և

ի բաց ընկենուս: Անիծեալ ամենայն մարդ, որ երկուս

կամ երիս խոստովանի աստուածս, զի Հարկ է զայնոսիկ

այլացեղս և այլասկզբունս ասել` Այլ մեք մի ' գիտեմք

զԱստուած , արարիչ երկնի և երկրի, ոչ անբան, այլ ա

մենասուրբ և արուեստաւորիչ իւրով Ռանիւն, որով

արար և ունի զարարածս: - Որոյ բան ոչ իբրև զմեր

բանս յետ խօսելոյն լուծեալ և իբաց բարձեալ, և մինչչև

խօսեալ՝ ոչ լուեալ և ոչ ծանուցեալ: .Ջ.սա գիտեմք Աս

տուծոյ -Ռան, Ճառագայթ անխաւար և 10 անորակ լու

սոյ , ոչ որպէս արեգական Ճառագայթիցն և եթ ծնունդ ,

այլ ի վեր քան զկարողութիւն ասացուածիս մեր: Օսա

կոչեն Որդի աստուածային գիրք, ոչ ախտաւոր կարօ–

տութեան ” և աղտեղի ցանկութեանց ծնունդ , այլ զոր

օրինակ յարեգականէ Ճառագայթքն, և որպէս ի Հրոյ

19" և բան ի մտաց: Եւ այս որչափ մարդկայինս կա

րաց 13 թարգմանել լեզու զՐանին Աստուծոյ յԱս

8

9

5

1 I.՝ ի յախտէ

2

14

տուծոյ * ունել զգոյութիւն:

Ձ. պակասէր՝ ևս առաւել

Տ. պակասէր՝ և

որ ի գիրս

կամդ

3

4 S.

5 2.

6 2.'
WL սկզբունս .

7 Ձ. պակասէր՝ մի

8 Ձ .՝ արուեստաւորին

9 2.' զոր

.

10 Տ. պակասէր՝ և

11 Ձ. ՝ կարօտութեամբ

12 Տ . ՝ Ճառագայթ

wn

13 Ձ. ՝ կարաց մարդկային

14 Տ . ՝ առ ի յԱստուծոյ
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1

2

Եւ ապա քանզի ոչ ինչ պատուական է Աստուծոյ

յարարածս իւր քան զմարդն, վասն զի և դու խոստո

վան լինիս, եթէ հրամայեաց Աստուած Հրեշտակաց երա

կիր պագանել Ադամայ, թէպէտև յաստուածային գիրս

զայդ ոչ գտանեմք : Արդ Ադամք մարդ էր՝ գեղեցիկ վը

կայեցեր բամբասեալ զքոյին - Հպարտութիւնդ. զի որ

մարդկան ոչ երկրպագեսցեն գիտասցեն ընդ որս դասես

ցին, որպէս ասացեր: Արդ ի պատկեր Աստուծոյ եղև

Ադամ, յայտ է: .-ի՞ արդ, զայսպիսի * ախտաւոր, ընդ

դիմահար մարմի՞նս կարծիցես՝ 5 Աստուծոյ ասել պատա

կեր իւր. ոչ, այլ զիւր և զՌանին իւրոյ և զաոգւոյն

իւրոյ զնմանութիւն եդ ի նմա, զհոգի, զմիտս և զբան:

Օսոսա ի սմա Հաւաքեալ կառոյց, և ընդ ինքնիշխա

նութեանն շրջարկեալ պատիւ ՝ եղև Աստուծոյ պատկեր:

Սա խաբանօք բանսարկուին անկաւ ի պատւոյն, զոր ետ

սմա օ Արարիչն, անարգեալ եղև մոռացմամբ ստեղծօղին

իւրոյ և վարուք - անառակ և գարշելի ցանկութեամբ,

պիղծ և պէսպէս գիճութեամբք կելով , ատելութեամբք,

զըկութեամբք միմեանց, սպանութեամբք, և որ վերջին

և առաջին է ամենայն չարեաց՝ կռապաշտութեամբք, և

այնպիսի պոռնկութեամբք, զոր ասել տաղտկանամ՝. զի

ոչ միայն զոչէսն աստուածս կարծեցին և կամ` զերևելի

արարածս, այլ զնոսին իսկ զախտսն, զպոռնկութիւն և

զարուագիտութիւն՝ աստուածս կարծեալ պաշտեցին:

Ջորս 19 բանսարկուն՝ իւր արար երկրպագուս, և ուս

րախ լինէր պատկերօք կռոցն չարաչար նշանս ախտից

6

7

և

8

10

1 Ձ. պակասէր՝ քանզի

2 S.՝ երկրպագել

3 2.1 ոչ գտանեմք զայդ

4 S.'
զայս

5 Ձ.՝ մդնս կարծեցես

6 S ՝ նմա

7 Ձ.՝ գիճութեամբ

8 S.՝ պոռնկութեամբ որ

9 Ձ . ՝ տաղտկամ

10 2.1 զոր

*
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կատարելոց յերկրպագումն, և ի նոսին յորդորելով

զնոսա:

2

3

5

Երդ տեսեալ Աստուծոյ զիւր պատկերն անարգեալ

երկրպագութեամբ բանսարկուին և գործովք Հաճոյից

նորա ՝ ողորմեցաւ սմա որպէս բարերար և արդարև

մարդասէր: Եւ զի այս էր փրկութիւն, Ճանաչել զա

րարիչն իւր և ի բաց կալ ի թշնամւոյն՝ ըստ Ժամանա

կի ժամանակի, որպէս ի խաւարի -ի կռապաշտութեան

անդ . որպէս Ճրագ լուցանէր զդիտութիւն իւր ի ձեռն

ծառայից իւրոց - մարգարէից: Եւ զի կուրացեալ էին

միտք մարդկան և ոչ կարէին զբովանդակ աստուածուս

թեան գիտութեանն ընդունել զլոյս՝ վասն այսորիկ զչա

փաւոր գիտութիւնն իւր առ սակաւ սակաւ յայտնէր

մարդկան, որպէս կանխաւ ասացի, մինչև կատարումն

ժամանակացն, որչափ հաձեցաւ Աստուած խրատել

զմարդիկ: Եւ յառաջագոյն խոստացաւ մարգարէիւք

զգալուստ մարմնով Ռանին իւրոյ:

6

7

Եւ քանզի զմարմին և զՀոգի և զամենայն ինչ

նելոց էր * Աստուծոյ Ռանն զմերս բաց ի մեղացն, և զի

ոչ ոք կարաց ի մարդկանէ յայնքան խոնարհութեան ի

ջանել աստիճան որքան նա՝ վասն այսորիկ զխոնարՀա

գոյնս զնմանէ ՝ որպէս զխոնարհագունէ մարդոյ գիտեմք

ասացեալ, իսկ զբարձրագոյնսն՝ իբրև զարդարև Աստու

ծոյ: Յիշեսցե՞ս արդեօք զոր ասացաք զՄովսիսի

ցեալն վասն հաւասարութեան Ռանին նոյն ինքն

Աստուած: Լուր նմին իսկ Մովսիսի յաղագս մարդկա

պէս երևմանն. «Մարգարէ յարուսցէ ձեղ տէր Աստուած

8
ու

1 2. կատարելոյ: Թուի՝ կատարելով

2 Ի Ձ . պակասէր՝ երկրպագութեամբ

3 Տ նմա

4 S. կռապաշտութեանդ, որպէս

5 Ձ . ՝ կուրացեալք էին

6 Ձ.՝ առնելոց էր

wn

www

7 S. ՝ այնքան ի խոնարհութեան

8 S. զՀաւասարութիւն
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ամե
ձեր յեղբարց ձերոց իբրև զիս. նմա լուիջիք ըստ

-

նայնի՝ զոր ինչ և խօսեսցի ձեզ: Եւ եղիցի՝ ամե

նայն մարդ, որ ոչ լուիցէ մարգարէին այնմիկ՝ սատակես

ցի անձն այն ի ժողովրդենէ իւրմէ» : Րազում՝ և ոչ

թէ մի մարգարէք յարեան յԻսրայելի յետ Մովսիսի. այլ

զայս պատուէր յաղագս միոյն առնէ, և որ զօրաւորա

դոյնս և դժուարահաւատալիսն էր խօսելոց:

Արդ եկեսցեն քեզ այսուհետև հոյլք վկայութեանց

մարգարէից վասն գալստեանն րիստոսի: Ռայց լուր

նախ զխոնարհագոյն ասացեալսն զնմանէ. զի զայսոսիկ՝

ախորժելով, որպէս կարծեմ ՝ լսես, թերևս որպէս սան

դխով ինչ այսուիկ ի բարձրագոյնսն, եթէ նորա իցեն

կամք՝ Հանեալ Հուպ կացուցից: Դաւիթ մարգարէանա

լով ընդ նորա՝ ասէ. «ես եմ որդն և ոչ մարդ , նախա

տինք մարդկան և արհամարհանք ժողովրդեան: -Անե

քեան * որ տեսանէին զիս՝ այպանէին զիս, խօսէին շրը

թամբք և շարժէին զզլուխս իւրեանց: - Յուսացաւ - ի

տէր, և ապրեցուսցէ զնա , փրկեսցէ և կեցուսցէն զնա.

զի կամի զնա » : Եւ այս երբէք ոչ դործեցաւ ի Դաւիթ,

բայց ի տէրն ի ժամ` խաչելութեանն:

Երդ լուր նմին Դաւթի վասն նորա զբարձրագոյնսն

ասացեալ: «Տէր ասաց ցիս. որդի իմ ես դու , ես այսօր

ծնայ զքեզ» : Եւ յաղագս զամենայն Հեթանոսսն լնլոյ

որ ի նա հաւատոց՝8 յարեաց ինոյն. «սնդրեա յինէն, և

տաց քեզ զՀեթանոսս 9 ի ժառանգութիւն, և յունողու

թիւն քեզ զծագս երկրի 10 : Եւ դարձեալ. «Ասաց տէր

1 Բ. Օրէնք . ԺԸ. 15 :

2 Տ.՝ կարծեմս ես (լուիցես)

3 Ձ. ՝ սանդղովք

S.՝ ամենայն

- Տ .՝ փրկեսցէ զնա , կեցուսցէ զնա

6 Սաղմ. ԻԱ. 7 — 9 ։

7 Սաղմ. Բ. 7 :

8 S. որ Մի նայն Հաւատովք։ — Օր,

S. ՝ Հաւատաց

9 21 զհեթանոսք
ն

10 Սաղմ. Բ. 8 :
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3

տեառն իմոյ. նի՛ստ ընդ աջմէ իմմէ, մինչև եդից զթշնա

միս քոյ պատուանդան ոտից քոց» : «Ընդ քեզ է սկիզբն

զօրութեան պայծառութիւն սրբոց քոց. յարգանդէ յա

ռաջ քան զարուսեակ ծնայ զքեզ» : Իսկ յաղագս յեր

կինս մի գոլցյ աստուածութեանն բնութեան դարձեալ

նշանակեաց՞ Դաւիթ ասելով. «Ողորմութեամբ Տեառն

լի եղև երկիր, և Ռանիւ տեառն երկինք Հաստատեցան,

և Հոգւով բերանոյ նորա ամենայն զօրութիւնք նորա » *:

Եւ Երեմիա . «Տէր առաքեաց զիս և Գոգի նորա : Եւ

յաղագս մարմնանալոյ Րանին՝ լուր դտրձեալ Երեմիայի 5 .

« Նա է Աստուած մեր, ասէ , ընդ որում` ոչ Համարեսցի

այլը եգիտ զամենայն Ճանապարհս իմաստութեան, և ետ

զնա Յակոբայ ծառայի իւրոյ և Իսրայելի սիրելոյ ինը

մանէ: Յետ այսորիկ յերկրի երևեցաւ և ընդ մարդկան

շրջեցաւ: Այս են դիրք Հրամանացն Աստուծոյ և օրենք

Աստուծոյ , որք կան յաւիտեան: Դարձ, Յակոբ, և

բուռն Հար զնմանէն ընդ ծագումն առաջին լուսոյ

րա »: Երկուս - ծագումն լուսոյ նորա եցոյց մարգարէս,

նախ՝ զանձառ խոնարհութեան, որով ծագմամբ զընդ

Հանուր տիեզերս - լուսաւորեաց աստուածգիտութեանն

Ճառագայթիւք, իսկ զերկրորդն՝ ի համաշխարհականյա

րութ եանն. յորմէ զգուշացուցանէ մարգարէս զեբրայատ

կան ազգն և խրատէ, զի առաջնոյ ծագմանն Հաւատաս

ցեն և մի ապստամբք եղիցին, որպէս և եղենն իսկ, և

օտարք վայելեսցեն ի փառս նորա, այսինքն Հեթանոսք :

«Դարձ, Յակոբ , և բուռն Հար զնմանէն ընդ ծագում

առաջին լուսոյ նորա: Մի տար այլում` զփառս քո և մի

զօգու քո ազգի օտարոտւոյ»

նոր

ւտն 6:

1 Սաղմ . ՃԹ. 1 և 3 :

2 Ձ․ ՝ նշանակեալ

3 Տ .՝ նոցա։ — Սաղմ: ԼԲ. 6 :

4 Իմա ՝ Եսայի. ԽԸ. 16 :

5 Իմա ՝ Բարուքայ . Գ. 3 6—Դ. 3 :

6 2. օտարօտ
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6

1

3

5

Ունկնդիր լեր ասացելոցդ. ոչ զմարդանալոյն և եթ

Աստուծոյ Րանին մարգարէացաւ, այլ յայտնապէս դու

շակեաց և զգեստութեանն ապստամբութիւն ըստ

մարմնոյ Իսրայելին: Ոչ ինչ արգելու * լսել այլ ILu ար

տաքնոյ * ուրումն ոչ ըստ իւրոց կամաց մարգարէու

թեան, զոր և Մովսէս եդ յիւրում` գրաւորութեանն.

«իբրև զի գեղեցիկ է տուն քո, Յակոբ, և խորան քո,

Իսրայէլ : Եւ յետ փոքր միոյ ՝ «ելցէ այր ի զաւակէ նոր

րա և տիրեսցէ ազգաց բազմաց, և բարձրասցի քան

զԳոգայ թագաւորութիւն նորա , և աձեսցէ թագա

ւորութիւն նորա: Եւ - դարձեալ՝ «ցուցից զնմանէն, և

ոչ այժմ` երանեցից, և ոչ ի մօտոյ: Ծագեսցէ աստղ ի

Յակոբայ և ծագեսցէ այր յԻսրայելէ, և հարցէ զիշխանն

Մովաբայ , և առցէ աւար զամենայն որդիսն Սեթայ» 8:

Արդ թէպէտ իբրև զմարդոց զայսոսիկ ասաց, այլ տես

զիարդ նշանակեաց զտիրելն նորա ամենայն Հեթանոսաց:

Կամիցի՞ս գիտել՝ որ է տիրելն նորա ամենայն ազ

գաց. — ամենեցուն 19 Հաւատալ ի նա, ևզոր դու իսկ տես

սանես: Ցուցից և զիշխանն Մովաբայ.—զոր եՀար ը

լրիստոս զսատանայ -Հանդերձ դիւօքն, որք զօրացուցան

նէին ի նոսա զկռոցն մոլորութիւն և զպաշտամունսն.

քանզի Մովաբացւոցն և որք ընդ նովաւ - ազդացն կրօ

ռապաշտութիւնք գարշելագոյնք էին քան զամենայն ազ

գաց. զի և զանդամս առնացի և կանացի, որովք

նառակ ցանկութիւնքն կատարին՝ պաշտէին:

9

10

11

12
11

1 Ձ.. գուշակեալ

2 Տ . ՝ Հեստութիւն ապստամբու

թեանն

3 Ձ. ՝ արգիլէ

4 2.' արտաքո

5 Տ.՝ յիւրոց կամաց

6 2. զգօգայ

2

7 S. Մովաբու

8 Թուոց . Դ . 5 , 7 , 17 :

9 → Տ. պակասէր՝ այլ

10 Ձ.՝ ամենեցունց

11 Ձ. և Օր . Տ .՝ նովաւ։– Տ, ուղղէր՝

նոքօք

12 Ձ. ՝ որով
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Եւ զիարդ բարձրացաւ քան զԳոդայ թագաւորու

թիւն նորա: .Օ.ի նորայն որպիսի ինչ էր՝ երկրաւոր էր ՝,

իսկ Քրիստոսին երկնաւոր է: Եւ զի այսպիսի է ը

րիստոսի թագաւորութիւնն՝ մի ստունգաներ զ* ոգւոյն

ասացեալն ի Դաւթայ, « Աստուած , ասէ, զիրաւունս քո

արքայի տուր , L զարդարութիւնս քո որդւոյ թագա

ւորի» : Եթէ ոչ է երկնաւոր և երկրաւոր թագաւորի

որդի Քրիստոս, ըստ աստուածութեանն որդի Աստու

ծո, և
ըստ մարդկութեանն՝ Դաւթի, որպէս բազում`

անգամ` ասացաք: Դարձեալ ի վերայ ածէ. «Մնասցէ,

սէ, ընդ արևու յառաջ քան զլուսին - ազդաց յազգս . ,

և տիրեսցէ նա ի ծովէ մինչև ի ծով և ի գետոց մինչև

ի ծագս տիեզերաց. և երկիր պագցեն նմա ամենայն ազգք

երկրի, և ամենայն ազդքն ծառայեսցեն նմա. աղօթես.

ցեն օ առ նա յամենայն ժամ և զօրհանապազ օրհնեսցեն

զնա: Եղիցի անուն տեառն օրհնեալ, զի յառաջ քան

զարև է անուն նորա: ()րհնեսցին նովաւ ամենայն ազդք

երկրի, և ամենայն ազինք երանեսցեն նմա» : Արդ ո ոք

ոչ 8 զարհուրեսցի՝ ի վերայ սոսկ մարդոյ զաւակի Դաւ

թի զայսոսիկ իմանալ և ոչ ի վերայ ըստ մարմնոյ ոլր

դւոյն Դաւթի, իսկ ըստ աստուածութեանն՝ անի և

որդւոյն Աստուծոյ. և ի ձեռն խաղաղական Հաւատոց

տիրել և ոչ սրոյ կոտորածի և անողորմ` արիւնահեղու

թեանց 9 և գերութեանց: . սոյն ի նոյն սաղմոսին յայտ

նապէս ասէ. «ծագեսցէ յաւուրս նորա արդարութիւն և

բազում` խաղաղութիւն, մինչև սպառեսցի լուսին» 13 :

6

-

9

1 Ձ.՝ ինչ է երկրաւոր է

2 Սաղմ. ՀԱ. 1 :

3 2.
ոչ էր

4 S.՝ յազգաց ազգս :

5 2. ազդ

6 Ձ .՝ յաղօթեսցեն

7 Սաղմ. ՀԱ. 5 — 17 :

8 2.'
"չ ոք

9 Տ . ՝ Հաւատոյն

10 Տ . ՝ արեանհեղութեանց

11 Սաղմ. ՀԱ. 7 :

111
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Դարձեալ և մարգարէիւն Միքիիւ ասաց Աստուած .

« Եւ դու Րեթղահէմ, տունդ Եփրաթայ սակաւաւոր ,

իցես լինել ի հազարաւորս Յուդայ: Ի քէն ելցէ ինձ լի

նել առաջնորդ , որ Հովուեսցէ զժողովուրդ իւր զԻս

րայէլ. և ելք նորա ի սկզբանէ աւուրց աշխարհի» : Եւ

սոսկոյ մարդոյ ելք ոչ է Հնար լինել ի սկզբանէ աշխար

Հի: Եւ Երեմիայիւ դարձեալ ասաց Աստուած. «Մարդ

է, և ով ծանիցէ զնա. ակնկալութիւն Իսրայելի Տէր:

Ամենեքեան որք * թողին զքեզ՝ ամաչեսցեն, Հեռացեալքն

յերկրի գերեսցին. զի թողին զտէր, զաղբիւր ջուրցն կեր

նաց» : Րայց Իսրայէլ կոչէ ոչ զանհաւան Հրէայսն , այլ

որք տեսին զՐանն Աստուծոյ և հաւատացին, եթէ Աս

տուած յԱստուծոյ է. զի Իսրայէլ սրատեսող թարգմա

նի ի լեզու եբրայեցի : Արդ - տեսող զԻսրայէլն կամի

Աստուած՝ լուր ի ձեռն Եսայեայ ասացելոյն . «Մանուկ

ծնաւ մեզ, որոյ իշխանութիւն իւր ի վերայ ուսոց իւ

րոց. և անուն կոչեցաւ նմա Հրեշտակ մեծի խորհրդոյ,

սքանչելի խորհրդակից, Աստուած հզօր, իշխան խաղա

ղութեան, հայր հանդերձելոյ աշխարհին» : Էրեշտակ

սաց՝ վասն առանց մեղաց մարդկութեանն. իսկ սքան

չելի խորհրդակից և Աստուած և 1օ Հզօր՝ վասն անուան

տստուածութեանն: Եւ ի վերայ բերէ զայսոսիկ. «մեծ

է իշխանութիւն նորա, և խաղաղութեան նորա չիք սահ

ման: Յաթոռն Դաւթի նստցի և զթագաւորութիւն նո

րա փառաւորեսցէ, և զօրացուսցէ զնա իրաւամբք և ար-

դարութեամբ ՝ յայսմհետէ և յաւիտեանս ժամանակաց» 12 :

10

1 Տ. ՝ Միքէիւ

2 Տ. ՝ Եփրատայ

3 Միքիա Ե. 2 :

4 S. որ

5 Երեմ. ԺԷ. 3 — 13:

6 Ձ. ՝ Հրեայսն

I

I

7 Ձ ․ ՝ Հեբրայեցի

8 Տ. ՝ զի Իսրայէլ

9 Եսայի Թ. 6 :

10 Ի Տ . պակասէր ՝ և

11 Ձ. ՝ արդարութեամբք

12 Եսայի Թ. 7 :

L11
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Արդ եթէ ոչ նստաւ յաթոռն Դաւթի և ոչ թա

դաւորեաց Իսրայելի՝ զի ոչ զանցաւոր աթոռոյ ասէ, այլ

զայնմանէ, զորմէ ասաց Աստուած ցԴաւիթ. «մինչև

ցյաւիտեանս պատրաստեցից զզաւակ քո, և շինեցից

ազգէ յազգ ՝ զաթոռ քո որպէս զաւուրս երկնից»2: Եւ

ապա զիարդ կամ` որ աթոռ էր Դաւթի, որ եղև յա

ւիտեան կամ` որպէս զաւուրս երկնից , եթէ ոչ ՝ երկնա

ւոր թագաւորութիւնն
՝ ըստ մարմնոյ Դաւթի որդւոյն,

որ է րիստոս, զորմէ և ասացն իսկ. «յաթոռն Դաւ

թի նստցի, և զթագաւորութիւն
նորա փառաւորեսցէ

և զօրացուսցէ՝ իրաւամբք և արդարութեամբն
յայսմՀե

տէ և յաւիտեանս ժամանակաց»: Յայտ է, թէ առաւել

փառաւորագոյն և զօրաւորագոյն թագաւորութիւնն

Քրիստոսի ըստ մարմնոյ որդին Դաւթի փոխեաց զնո

րա ' թագաւորութիւնն
իվեր յերկինս իյաւիտենականն

8

և յանհասանելին: Պարտիս ուշադրել և Եսայեայ . « .

հա կոյս յղութիւն կալցի և ծնցի որդի, և կոչեսցեն զա

նուն նորա Էմմանուէլ , այսինքն ընդ մեղ Աստուած» 10:

6

Ունիմ և զայլ վկայութեանց ՝յոլովագոյն Հոյլս, զորս 2

Համառօտել օգտակարագոյն վարկաք, զի մի լսօղքն ըզ

ձանձրութիւն ախտասցին: Թէ կամիցիս՝ լուր և վասն

անձառ խոնարՀութեան չարչարանաց նորա, զորս կա

մաւորաբար կրեալ համբերեաց զնոցին կանխաւ մարգա

րէիցն գուշակումն 18 : Էսայեաւ ասաց Հոգին սուրբ. «ես

1 Տ. ՝ յազգէ յազգ

2 Տ.՝ զաթոռս երկնից : — Սաղմ. ՁԸ.

29:

3 Ձ. ՝ աթոռ դաւթի կամ եղև յա

ւիտեան կամ՝ որ զաւուրս

4 Ձ. ՝ զերկնաւոր թագաւորութենէ

5 Ձ.՝ արդարութեամբք և իրաւամբք

6 S. որդւոյ

7 Ձ. պակասէր՝ զնորա

8 Ձ.՝ յաւիտենականն

9 Ձ.՝ եմմանուէլ

10 Եսայի Է. 14 :

11 2.4 այլ վկայութիւնս

12 S. "

13 Ձ. և Օր . Տ. այսպէս։— S. ուղղէր ՝

ըստ նոցին... գուշակման
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ոչ խստանամ և ոչ ընդդէմ` դառնամ. զթիկունս իմ` ե

տու - ի Հարուածս և զծնօտս իմ` յապտակս, և զերեսս

իմ ոչ դարձուցից յամօթոյ ընդ երեսս թքանելոյ» 1: .Ջի՞նչ

և ի ձեռն .Օաքարեայ ասաց Աստուած. «Եթէ՛ բարւոք

թուի յաչս ձեր՝ տուք զվարձս իմ. ապա թէ ոչ ՝ զրոյց

արարէք: Եւ կշռեցին զվարձս իմ` երեսուն արծաթի» :

Եւ այս գործեցաւ ի Փրկիչն, վաճառիլ յիւրմէ աշա

կերտէն, մատնեալ ի մահ, որպէս և այլ մարգարէու

թիւնքն, որ կատարեցան ի տէր, - զորս պատմեն սուրբ

աւետարանքն. զոր թէ կամիցիս՝ ընթերցցիս խնամով

և այսպէս գտցես: Ընդ բազմաց և Դաւիթ ասաց մար

գարէութեամբ վասն սոցին. «որ ուտէր զհաց իմ ՝ մե

ծացոյց ի վերայ իմ` զգարշապար իւր» : Լուր և միւս

ազդմանն ի ձեռն Եսայեայ. «Ահաւադիկ ի միտ առցէ

մանուկ իմ, վերասցի և բարձրասցի և փառաւորեսցի 19

J ոյժ : .Ջոր օրինակ զարմասցին ազգք բազումք ի վերայ

ջո, և կարկեսցեն թագաւորք զբերանս իւրեանց ի վերայ

քո. զի որոց ոչ պատմեցաւ վասն նորա՝ տեսցեն, և ո

րոց ոչ իցէ լուեալ՝ ի միտ առցեն: Տէր, ո՞ Հաւատաց

ի լուր մեր, և բազուկ տեառն ում՝ յայտնեցաւ: Պատ

մեցաք առաջի նորա իբրև զմանուկ, իբրև զարմատ ի

ծարաւուտ երկրի : Տեսաք մեք զնա, և ոչ գոյր նորա

տեսիլ, և ոչ գոյր նորա գեղեցկութիւն. այլ տեսիլ նորա

անարգ, նուազեալ քան զամենայն որդւոց մարդկան: Այը

մի ի հարուածս, և գիտէ Համբերել ցաւոց. զի դար

ձուցեալ զերեսս իւր անարգեցաւ , և ոչ ինչ Համարե

9

1 Եսայի Ծ. 5— 6 :

2 Ձ.՝ թէ

3 Ջաքարիա ԺԱ. 12 :

4 Ձ. ՝ վաճառել

5 S ՝ և մատնիլ

6 Ի Ձ . պակասէր՝ թէ

7 S.՝ ընթերցիր

8 Սաղմ. Խ. 10 :

9 Տ . պակասէր՝ ի ձեռն

10 Ի Տ. պակասէր՝ և փառաւորեսցի
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ցաւ: Նա զմեղս մեր բառնայ և վասն մեր չարչարի, և

մեք Համարեցաք զնա ի ցաւս և ի Հարուածս և իչար

չարանս իբրև Աստուծոյ: Րայց նա վիրաւորեցաւ վասն

մեղաց մերոց և պատժեցաւ վասն մերոյ անօրէնութեան.

խրատ խաղաղութեան մերոյ ի նմա. և նորա - վիրօքն

բժշկեցաք: Ամենեքեան որպէս ոչխարք մոլորեալք, այլ

ի Ճանապարհի իւրում` մոլորեցաւ : - Եւ տէր մատնեաց

զնա մեղս մեր, և նա առ վշտին ոչ բանայ զբերան

իւր: Իբրև ոչխար ի սպանդ վարեցաւ . իբրև որոջ2

ռաջի կտրչի անմռունչ կայ ՝ այնպէս ոչ բանայ զբերան

իւր : Առ խոնարհութեան նորա դատաստան նորա բար

ձաւ. և զազգատոհմi նորա ո՞ պատմեսցէ. զի բառնան

յերկրէ կեանք նորա: Յանօրէնութեանց ժողովրդեան ի

մոյ ի մահ վարեցաւ . զի անօրէնութիւն ոչ գործեաց, և

ոչ գտաւ նենգութիւն ի բերան նորա» 3:

111

Թ
n

5

6

Արդ զայսքան վկայութիւնս Հոգւոյն սրբոյ, զորս

խօսեցաւ ի ձեռն ծառայից իւրոց մարգարէից՝ միայն

Մահմետին քոյ բանիւ ուրանաս և սուտ առնես:

ուր է իւր իսկ օրինադրին քո հրամանն՝ առանց երկուց

վկայից ոչ Հաստատելը Եւ ոչ կարի յոյժ փոքրագոյն է

իրս: Իսկ ղիարդ զայսպիսի ահագին հայհոյութիւն

միայն նորա բանիւ խօսել ոչ պատկառես : -քո օրինա

դրին զահագին զստութիւնն մոռացար արդեօք, թէ և

դիտես իսկ ոչ —զՄարիամ, զԱմրամայ դուստրն, զհա

րոնի զքոյրն , նա է մայր տեառն մերոյ: Եւ ի ժամա

նակացն յայնցանէ մինչև ցմայր տեառն են ամք

8

4

1 Ձ.՝ ի ձանապարՀէ իւրմէ

2 Ձ. օրւոջ

3 Եսայի ԾԲ. 13 — ԾԳ. 8 ։

i S.՝ այսքան

5 2.1
զոր

10

+ պա

6 S.՝ այսպիսի

7 Տ . ՝ խօսիլ ոչ պատկառիս

8 S.՝ ստութիւնն

9 S.՝ քոյրն

1( Ձ. ՝ յամք, ռ .։ —-Թուի՝ ..:
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1

կաս երեսնիւ , իսկ ազդք : Թէ արդարև մարմնեղէն

և ոչ քարեղէն - ունիցիս երեսս՝ ամաչեա ընդ այսքան 2

յայտնութիւնս յայտնի ստութեանդ : Ջի ի Յուդայի

ցեղէ անտի ՝ խոստացաւ Աստուած զգալուստն Քրիս

տոսի. և Մարիամ Ամրամայ դուստրն ի Ղևեայ էր, և

այնքան երիցագոյն ժամանակօք զոր ասացի: Րայց յո

լովագոյն5 և զգայագոյն ստութեանդ ձերոյ որքան ան

Հնար է գալ զհետ՝ սակայն թէև առասպելք քո

ան

Հաստատութեանդ ամբաւ ստութեանց գոն խորք՝ փոքր

դուլիւ Ճշմարտութեան ցամաքեցուսցուք:

6

Ասացեր վերագրելով զօրինացն և զաւետարանացն

և զսաղմոսացն, թէ խանգարեցիք դուք և Հրէայք, և ի

վերայ ածեր, եթէ վկայեմ` թէ յԱստուծոյ են: Եթէ

մերքս շփոթեալք են և ապականեալք՝ 1 քոյն ուր է, ո

րում՝ վկայեցեր: Աղէ, ցոյց ինձ զայլ գիրս զՄով

սիսի 8 և զմարգարէիցն և զսաղմոսս Դաւթի, զոր տեսա

ցուք, կամ զայլ աւետարան: Ո՜Հ ամոթոյ է արժանի

ստութիւնդ և առասպելագոյն քան զամենայն

թիւն: Գոնեա ի վերայ ած , եթէ ես ոչ էի անդ, և մի

դուք Հաւատայք: - Ո՛վ այր դու, զվկայութիւնսդ, որ

յայսց որ առ մեզ աւետարանացս առնուս ", ( թէպէտ և

զնոսին բռնադատես և այլայլես, ) և տակաւին ասես եր

թէ զայսոսիկ խանգարեալ է ձեր՝ աղէ յայնմ՝ աւետարա

նէ խօսեաց, զոր ետես օրէնսդիրն քո, ապա գիտեմ՝ եթէ

զճշմարիտն 12 ասես:

1 2.' ազգ

2 S. ՝ այդքան

3 S. ՝ ստութեանց ։ Օր . Տ .՝ ստու

թիւնս

4 Տ. ՝ ցեղէն

5 Ձ.. զյոլովագոյն

6 S. ՝ ածեր թէ վկայ եմ եթէ

9

UNL

7 Տ.՝ շքոթեալեն և ապականեալ

8 2. այլ գիրս զմօսիսէ։ — Տ.՝ Մով

սիսի

9 Ձ . ՝ զսաղմոս

10 Ի Ձ . պակասէր՝ է

11 Ի Ձ. պակասէր՝ առնուս

1 2 Ձ. ՝ Ճշմարիտ
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Wi

1

3

Եւ որ ասացեր, եթէ մի են հաւատք՝ արդարև մի

են Հաւատք և մի մկրտութիւն, և ոչ գոյ այլ Հաւ

աւանդեալ յԱստուծոյ և ոչ պատուէր առեալ ի մալր

դիկ: Եւ որ ասացերն՝ չաղօթեցին օրէնքն յոր կողմն

ղօթէքդ, և ոչ հաղորդեցան զձեր հաղորդութիւն՝ այս

բաջաղանաց և ընդ վայր խնդրոց են Հոյլք, զի կողմն

աղօթիցն մարգարէից չերևեր: Րայց դու միայն յարգել

կամիս զհեթանոսական զոհանոցն, զոր տուն Աբրահա

մու անուանեցեր: Եւ ոչ ուրեք յաստուածային գիրս

գտանեմք՝ զԱբրահամ՝ հասեալ ի տեղին յայն, զոր օ–

րէնսդիրն քո շուրջանակի երկրպագել ազգիդ ձերոյ

սոյց : Իսկ հաղորդութեան խորհրդոյն ի տեղւոջ իւ

րում` եդից զպատասխանին:

ML

2

1 Ձ. և Օր Տ. այսպէս։—S. ուղղէր՝

տուեալ

2 Ձ. ՝ ընդ վայրի

3 Ձ . ՝ մարգարէից աղօթիցն

դ Տ. ի տեղիսն յայնոսիկ

ռ

6

7

Այլ այժմ՝ նախ զաւետարանացն ասացուածս տես

ցուք, թէ արդարեւ այսպէսն իցէ, որպէս դուդ կարծես:

Աղօթեաց արդարև Յիսուս ըստ մարդկութեանն, զոր

էառ ի մէնջ ի զմեզ ուսուցանելոյ. և ըստ աստուա

թեանն ոչ է կարօտ աղօթից: Այլ յաղօթելն ոչ ասէր՝

որպէս դուդ գրեցեր, այլ թէ «սայր, եթէ Հնար է՝

անցո զբաժակս զայս յինէն» , ցուցանելով՝ թէ մարդ եմ

Ճշմարիտ. զի թէ յաստուածութենէն ոք թերի զես

տուծոյ -Րանն խոստովանի՝ կորուսանէ զյոյս կենաց իւ

րոց, նոյնպէս և եթէ ի մարդկութեանս ոք - կատարեալ

զնա ոչ խոստովանի:

9

Րայց տես զճշմարտութիւն աւետարանացն և զմեր

Հաւատացելոցս, զի և խոնարհադոյնքն և բարձրագոյնքն

5 Ձ․՝ թէ այսպէս արդարև

6 Ի Տ . պակասէր՝ է

7 Ձ. ՝ եթէ

W.

8 Ղուկ . Բ. 42 :

9 Ձ . ՝ Ճշմարիտ եմ: եթէ
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ողջ պահին ի գիրս աւետարանացն: Եւ եթէ ապակա

նէաք կամ մեք կամ` առաջինքն՝ ընդէ՞ր զխոնարՀագոյն

ձայնսն յաւետարանացն ոչ բառնայաք: - Ասաց. «ոչ կարէ

որդի մարդոյ յանձնէ առնել և ոչ ինչ. այլ Հայրն, որ

յիս բնակեալ է՝ նա գործէ զգործն » : Եթէ հաւատաս

այնմ` գրելոցն «ոչ կարեմ՝ յանձնէ առնել և ոչ ինչ »՝ Հա

Կատա և այնմ, թէ «Հայրն, որ յիս բնակեալ է՝ նա գո =

ծէ զգործն» : Եթէ Հաւատաս երկիւղին ի ժամ3 մաՀուն

կենարար, և քրտանցն որ վասն Ադամայ քրտանցն կը

րեաց, զոր ինքն անմարմնաբար ասաց ցԱդամ, «Օրը

տամբք երեսաց քոց կերիցես զհաց քո» * , և առ ի հրեշ

տակէն զօրանալոյ, որ ոչ վասն զնա զօրացուցանելոյ,

այլ Հրեշտակաւն զկարծիս աշակերտացն նորա Հաստա

տելով, զի իբրև ընդ մարդ լոկ նայէին և մարդ սոսկ

կարծէին՝ վասն այնորիկ զի գոնեա ի հրեշտակին խօսակ

ցութենէ ի վեր քան զմարդ սոսկ երևիցի, — արդ եթէ

այսմ` Հաւատաս՝ Հաւատա դու և 6 այնմ, որ ասաց ի

նմին գիրս. «ես դնեմ` զանձն իմ անձամբ իմով. և դար

ձեալ անձամբ իմով առնում` զսա » : - Եւ դարձեալ ոչ ա

սաց . - « առաքեաց զիս Աստուած - առ տիեզերս, և դառ

նամ` առ նա», որպէս և դուդ գրեցեր, այլ թէ՝ «որ ա
..

9

աքեացն զիս Հայր՝ ընդ իս է» 8. և դարձեալ՝ «ելի ի

աօրէ, և եկի յաշխարհ, դարձեալ թողում զաշխարհ և

երթամ . * այր» 19: Ռայց ուր Հայր գրեալ է՝ դու զայն

Տէր կամ՝ Աստուած շրջես, և անձամբ զանձն իրաւա

ցուցանել կարծես:

11

.

1 ՅովՀ . Ե. 19 : ԺԴ. 10 :

2 S.՝ յայնմ՝

3 2.՝ և ի ժամ

4 Ծննդ. Գ. 19 :

5 Ձ .՝ այսմ եթէ

6 Ձ. պակասէր՝ և

7 ՅովՀ . Ժ. 17—18 ։

8 ՅովՀ . ԺՋ . 32 ։

9 S. ՝ կամ` դարձեալ

10 6ով . ԺՋ. 28 :

11 Տ . ՝ զանձն քո արդարացուցանել
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Յոյժ կարծեաց յանիրաւութենէ զմինս և եթ ոչ

ստեցեր. այլ թէև զվկայութիւնն ուղիղ եդեր ՝ Հաւանել

ոչ կարացեր, «որ Հաւատայ յիս՝ ոչ Հաւատայնյիս, այլ

յայն որ առաքեացն զիս» ”, այսինքն է ոչ յերևելի մարդս,

այլ յաներևոյթ Աստուած բանս: -Եւ դարձեալ՝ «որ ա

նարգէ զիս՝ անարգէ զառաքիչն իմ և
տեսանէ զիս՝

զայն տեսանէ որ առաքեացն զիս» : Առաքի իբրև մարդ

և առաքէ իբրև Աստուած : Ասաց աշակերտացն. «Գայլ

իմ` մեծ է քան զիս» հ. քան զմարդկութիւնն է մեծ, թէ

ոչ՝ զիարդ դարձեալ ասէր. « Ես և Հայր իմ մի եմք» :

Ասաց յաղօթսն, որպէս և գրեցեր, «զի ծանիցեն զքեզ

միայն 8 Ճշմարիտ Աստուած , և զոր առաքեցեր զՅիսուս

Քրիստոս» : Ահա ինոյն պատուի աստուածութեանն

եդ զՅիսուս Քրիստոս: Արդ եթէ սոսկ մարգարէ էր՝

արժան էր ասել՝ զի ծանիցեն միայն 10 Ճշմարիտ Աստուած

և զՄովսէս և զայլ մարդարէս, և ապա զՅիսուս: Արդ

ի բաց թող զբաջաղանօք լի իմացուածսդ. քանզի էր

Աստուած կատարեալ, և առմամբ մարդկութեանս Ա եղև

մարդ Ճշմարիտ:

և

1 S.՝ Jjժ դործես անիրաւութիւն

2 Ձ .՝ Հաւատացյիս ոչ Հաւատացցիս

3 ՅովՀ . ԺԲ. 44 :

Եւ զխոնարհագոյնսն գտանեմք զնմանէն - ասացեալ

իբրև զմարդոյ, որպէս բազում՝ անգամ՝ ասացի, և զբար

ձրագոյնսն որպէս արդարև Աստուծոյ 12: Փորձի ի

նայէ ի ձեռն ծածկութին, այսինքն է մարմնոյն 13. քանզի

լուեալ սատանայի զձայնն , որ ի մկրտութեանն ասելով

Աստուծոյ՝ «Դա է որդի իմ` սիրելի, ընդ որ Հաձե

4 ՅովՀ . ԺԲ. 45 , 48 :

5 Ձ . ՝ իբրև զմարդ... իբրև զաստուած

6 ՅովՀ. ԺԴ. 28 :

7 ՅովՀ . Ժ. 29 :

1

8 Ի Տ . պակասէր՝ միայն

9 ՅովՀ. ԺԷ. 3 :

10 Տ . ՝ զմիայն

-

11 Ի Ձ. պակասէր՝ մարդկութեանս

12 Տ . պակասէր՝ և զբարձրագոյնան

որպէս արդարև Աստուծոյ

13 Տ. ՝ մարդոյն
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ցայ» ՝ - զարՀուրեալ սոսկացաւ, և ոչ դիտէր վասն ոյր ար

դեօք եղև ձայնն: Իսկ տէրն զպահոցնքառասնօրեայ՝ ժամա

նակ առաջի արկեալ՝ որպէս ձայնիւ ինչ ցուցանէր զինքն

և վասն իւր եղեալ զձայնն. զի միշտ ընդ առաքինու

թեան փութացօղսն նախանձի և տրտմի չարն. և մա

տուցեալ տեսանէ մարդ զտէրն: Իսկ նա իբրև դիտակ

ամենայնի՝ իբրև մարդ առնէ նմա զպատասխանին, չար

ժանաւորեալ զթշնամին մեր ՝ և յայտնել զկատարելու

թիւն խորհրդոյն: Այլ զիարդ ոչ ընթերցար, եթէ յետ

կատարելոյ փորձութեանն ի բաց եկաց ի նմանէ սա

նայ ժամանակ մի . և Հրեշտակք մատեան և պաշ

տէին զնա : Եւ հրեշտակք զսոսկ մարդ ոչ ° պաշտեն: Ի

Ճշմարտութենէն և եթ, որպէս երևի, փախչիս , և ոչ

այլ ինչ կամիս: Եւ այս է զոր ասեմն՝ աստուածաբանել

զմեր տերն ընդդիմանաս, և մարդ սոսկ խոստովանիս,

յօրինակ ածելով զԱդամ, թէ և նա առանց ծնօղաց

յԱստուծոյ ծնեալ եղև:

www

6

ዘቢ

1 Մատթ. Գ. 17 :

2 S .. զքառասնօրեայ

3 S. ցուցանէ

4 Ձ. ՝ իբր զգիտակ

5 Մատթ. Դ. 11 :—Ղուկ. Դ. 13 :

Իսկ զկենարար մահուանէն, որ լուեալ ևս ես ,

սելով ՝ ոչ ումեք կարօղ գոլ ի մարդկանէ սպանանել զնա.

և եթէ սոսկ մարդ է ըստ քո կարծեացդ՝ զի՞նչ անհա

ւատ է մեռանել մարդոյ: Արդ քաջ միտ դիր և խորհեա

յայսոսիկ. և զի՞ դու զխոնարհագոյնսն, որ յաղագս

տեառնն ձայնս ՝ հեշտութեամբ ընդունիս, և զբարձրա

գոյնսն ի բաց լքանես և ընկենուս : Լուր նոցին իսկ

աւետարանացն յաղագս այսոցիկ: - ՅովՀաննէս աւետա

րանիչ յաղագս որոյ ասէ 10. «որ Հաւատայ յորդի՝ ընդու

3

9

6 Ի Տ. պակասէր՝ ոչ

7 Ձ.՝ երևի թէ փաղչիս

8 Ի Ձ. պակասէր՝ ես

9 Ձ . ըստ քոյդ կարծեացդ

10 Տ .՝ ասելով

w

6
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նի զկեանսն յաւիտենականս . և որ ոչն հնազանդի որպ

դւոյ՝ ոչ տեսցէ զկեանս. - այլ բարկութիւնն Աստուծոյ

մնայ ի վերայ նորա » : Եւ դարձեալ ՅովՀաննէս .Օա

քարիայի որդին ասէ. «ահա Յիսուս դառն Աստուծոյ,

որ բառնայ զմեղս աշխարհի» : -Եւ նոյն ինքն սկիզբն

ՅովՀաննու աւետարանին՝ « Ի սկզբանէ էր բանն, և բանն

էր առ Աստուած , և Աստուած էր բանն: “Նա էր ի սկըզ–

բանէ առ Աստուած: Ամենայն ինչ նովաւ եղև և առանց

նորա եղև և ոչ ինչ» : Եւ նոյն ինքն Աստուծոյ բանն

Հանդերձ մարմնովն ասէր. «որ ետես զիս ՝ ետես զՀայրն

իմ . և «որպէս գիտէ զիս Հայր ՝ գիտեմ և ես զՀայլ » .

և «որ առաքեաց զիս հայր՝ ընդ իս է» . « Ելանեմ՝ ես առ

Հայրն իմ և առ Հայր ձեր , և Աստուածն իմ և ես

տուած- ձեր» : Հայր նորա բնութեամբ, և մեր՝ 9 շնոր

Հօք, զի «որք ընկալան զնա ՝ ասէ, ետ նոցա իշխանու

թիւն որդիս Աստուծոյ լինել, որոց Հաւատասցեն յա

նուն նորա » 1. իսկ Աստուած նորա ՝ 12 ըստ մարմնոյն ընդ

մեզ, և մեր 3 բնաբար: Առաքի իբրև զմարդ, և առաքէ

իբրև զԱստուած. «որպէս առաքեաց զիս Հայր՝ և ես ա

ռաքեմ` զձեզ » 14 : -Ըստ այսմիկ և ամենայն ձայնք աւետա

րանացն 15 :

10

13

-

Իսկ 16 որ ասացերն՝ անձնիշխանաբար զթլփատու-

թիւնն մեզ ՝ ի մկրտութիւն փոխել, և զզոՀսն ի հա

ղորդութիւն օրհնութեան հացի և բաժակի՝ զայս ոչ

1 Տ . ՝ յաւիտենական

2 Տ .՝ զբարկութիւնն

3 Ի Տ. պակասէր՝ նայ ի վերայ նո

րա։ —ՅովՀ . Գ. 16 :

4 BովՀ . Ա. 29 :

5 S. յաւելոյր աստ՝ և այլն։—Յով.

U. 1-2:

6 ՅովՀ. ԺԴ. 9 :

78ով $. Ժ. 15 :

8 ՅովՀ. ԺՋ. 32 :

9 ՅովՀ . . 17 :

10 Տ.՝ ձեր

11 ՅովՀ. Ա. 1 2.

12 2. որա

13 Տ. ՝ մեզ

14 Մատթ. ԻԸ. 18 :

15 Տ . ՝ Աւետարանչացն

16 Տ. ՝ իսկ այն
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մեք, այլ նոյն ինքն տէրն զօրինակս որ ի հնումն՝ ի ճըշ

մարտութիւն օրինացն փոխեաց, ըստ մարգարէու

թեանն Երեմիայի, որ ասէ. « ահա աւուրք գան, ասէ

տէր, և ուխտեցից տանդ Իսրայելի և տանդ Յուդայ

ուխտ նոր. ոչ ըստ ուխտին, զոր ուխտեցի ես ընդ Հարսն

նոցա յաւուր , յոլում` Հանի զնոսա յերկրէն Եդիպտա

ցւոց» 2 : Եւ զոր ուխտ եդ ընդ Հարս նոցա յերկրին :

գիպտացւոց, եթէ ոչ զարիւն գառինն ի պասքային, այսինքն

ի զատկին, զորմէ ասացն, « այս օրէն կացցէ յազդս ձեր» 3:

Ա-րդ արեամբ անասուն գառինն ապրեցան որդիքն

Իսրայելի ի սատակչէն. իսկ արեամբ անարատ գառինն

ոչ ապրիցիմք * ի յաւիտենական մաՀուանէն: Ամբիծ գա

ռինն Աստուծոյ ի ժամանակի չարչարանացն առեալ

Հաց ՝ օրհնեաց, երեկ և ետ աշակերտացն. այսպէս և

զբաժակ գինւ.ոյն, ասելով մարմին և արիւն իւր , պատ

տուիրեալ զայս - առնել ի յիշատակ * իւր, նշանակելով

ղիւր իբրև զամբիծ և զանարատ գառինն զենումն : Օրի

և այն դառն ճշմարիտ զայս նշանակելով ուսուցանէր

գառն. զի ոչ ընթերցար զդիրս և ոչ զանուանս, զորս

կոչեցին նմա աստուածային գիրք: Րան, Որդի, Ճ՛ա

ռագայթ , Կերպարան Աստուծոյ , Կերպարան ծառայի,

Աստուած, Մարդ, * րեշտակ, Մարգարիտ, Կարթ, Տէր

տերանց, Ծառայ, Գառն, Ոչխար, *ովիւ, Անդրանիկ

յեղբարց 10, Անդրանիկ ի մեռելոց: Ո՛չ ինչ արգելէր զիւ

րաքանչիւր զայսոսիկ զանուանս 12 ցուցանել, թէ ընդէ՛ր

6

8

1 Ձ.՝ իրացն

2 Երեմ. ԼԱ. 31 :

3 Ելից . ԺԲ. 17 :

4 Ձ․ ՝ ապրիմք

5 Ռ Տ . պակասէր՝ ամբիծ - գառինն

Աստուծոյ

6 2.1յիշատակ

7 Ի Ձ. պակասէր՝ այն

s S.՝ զոր

9 S Սմա

10 Ձ.՝ յեղբարս

11 S ՝ անուանս
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և ըստ որում` այսոքիկ անուանեցան, եթէ ’ Ճանաչէի

զքեզ խնդրօղ արդարութեան:

5

Իսկ զթլփատութիւնն », որ ասացեր մեզ փոխել ի

մկրտութիւն՝ զթլփատութեանն խորհուրդ ոչ գիտա-

ցեր, եթէ ընդէ՛ր հաճեցաւ Աստուած յայնմ` անդամի

ծածկագունի դնել զուխտ իւր և ոչ յայլ փառաւորա

գոյն և յայտնի անդամ : Եւ զի թէ արդեօք զայն ոչ

գիտիցես, թէ Աբրահամ՝ նախ քան զթլփատութիւնն

եղև Հաճոյ Աստուծոյ, և նշանակ Հաւատոցն և սիրոյն

որ առ Աստուած՝ -ընկալաւ զթլփատութեանն հրաման:

Ռայց թէ ընդէ՞ր ըստ վերագրելոցն ՝ ի ծածուկ անդամի

անդ՝ այլ քեղ ոչ է դիտելի : Րայց մեք զթլփատութիւն

սրտի՝ Գոգւովօ Հրաման առաք ընդունել և ոչ զարտա

քին մարմնոյ, այլ ըստ վերագոյն ասացելոցդ խոստմանն

Աստուծոյ նոր ուխտ - ուխտել Եւ եթէ զթլփատու

թիւնն և զզումն և զշաբաթսն ոչ բառնայր Ճշմարիտ

օրինացն ուսուցիչն Քրիստոս՝ 8 ապա զոր նոր ուխտ

ուխտէր: Արդ արժան էր յայդմիկ ամաչել քեզ. զի կար

մեցեալ քո ի յետին ժամանակս, յոր ազատեաց -

տուած զմարդկան ազգ ի կապանաց օրինացն, վրէժ

խնդիր թլփատութեանն լինել ՝ յոյժ ձաղեցեր զնա . քան

զի ի հնումն հրամայեաց Աստուած թլփատել զամենայն

արու յաւուր ութերորդի. իսկ դուք ոչ զարս, այլ

զկանայս յորում` և իցէ Հասակի՝ ամօթալեօք խայտա

ռակէք (36):

.

9

1 Ձ.. և որում՝

2 Ձ.. և կամ իցէ եթէ։—Թուի թէ

ի բնագրին պակասի աստէն Հաս

տուած ինչ, զորոյ զնշխարս միօ

այն ի Ձ. գտանեմք յերիս բառսդ:

3 . աստ ևզկնի՝ թլպատութիւն։—

Ձ . աստ՝ թլփատութիւն:

7

4 S.՝ վերագրելոյն

5 Թուի՝ այդ

6 Ձ. ՝ Հոգով

7 Տ. ՝ բառնալ

8 Տ.՝ Ուսուցչին Քրիստոսի

9 Ձ. ՝ յետին
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1

Այլ զաստուածայնոյ մկրտութենէս կանխաւ մար

գարէիւն Եզեկիէլիւ գուշակեաց Աստուած- 2 ասելով.

« Եւ ցանեցից ի վերայ ձեր ջուր սուրբ, և սրբեսջիք յա

մենայն պղծութեանց ձերոց, և յամենայն կռոց ձերոց

սրբեցից զձեզ» : Ջնոյն և տէրն յաւետարանի անդ պա

տուիրեաց. «Գնացէք այսուհետև, աշակերտեցէք զամե

նայն Հեթանոսս. մկրտեցէք զնոսա յանուն Հօր և Որ

դւոյ և Հոգւոյն սրբոյ» * : Եւ կատարեցաւ բանն, որ ի

մարդարէէն, եթէ «եդի զքեզ լոյսի Հեթանոսաց» և ጉ

ձեալ՝ «ժողովուրդ որ նստէր ի խաւարի՝ ետես զլոյս

6

M & ²:

8

9 10

Ճառ և

Իսկ զկիւրակէն - ոչ փոխանակ շաբաթու եդաք, որ

պէս դու սովոր ես գործել անխորհրդաբար: Դու զոր

բաթ՝ անխոհականապէս օր ժողովոյ 9 կարգեցեր, զպատ

ոչ մի ինչ 11 իրաւանց գիտելով: Այլ վասն յա

րութեան տեառն ըստ մարմնոյ, որով մեզ զյարութիւն

խոստացաւ ՝ յաղօթս և ի գոհութիւն 2 զարարչէն պա

րապիմք վասն արդարև մեծի և այսպիսի խորհրդոյս.

-քանզի յաւուրն ի սկզբանն յորում ասաց Աստուած 13

«եղիցի լոյս» , և եղև լոյս՝ 14 ի սմին աւուր զլոյս աւետեաց

յարութեանն ծագեաց ազգի մարդկան -յարութեամբն

ըստ մարմնոյ միածնի իւրոյ բանին: Եւ ոչ հրէաբար

դատարկանալ ի սմա հրաման ընկալաք, մինչ զի և

զկերակուրս անգամ` -Հրէարէն 16 ոչ պատրաստել ի սմա :

15

1 Ի Ձ. պակասէր՝ այլ

2 Տ. Աստուած գուշակեաց

3 Եզեկ . ԼՋ . 25 :

4 Մատթ. ԻԸ. 19 :

5 Տ .՝ ի լոյս

6 Ձ.՝ նստիւր

7 Մատթ. Դ. 16 :

8 Տ.՝ կարծել

9

10 Ձ ՝ ժողովոց

Տ. պակասէր՝ անխոհականապէս

11 Ի Տ . պակասէր՝ ինչ

12 Ձ. ՝ ի գովութիւն

13 Տ. պակասէր՝ Աստուած

14 Ծննդ . Ա. 3 :

15 Ձ. աստ և ի ստորև ՝ նմա

16 Ձ.՝ հրէերէն
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ո

Բայց դու որովհետև մարդարէիցն և իւր իսկ տեառնն

ոչ հաւատաս՝ զիարդ զճշմարիտ աւանդութիւնս մեր

քրիստոնէիցս կարևորս ունիցիս. զի վասն քո և նը

մանեաց քոց ասաց Աստուած ի ձեռն մարգարէին. «Տեր

սէք, արհամարհոտք, և արհամարհեցարուք և եղծա

րուք. զի գործ մի գործեմ ես յաւուրս ձեր, գործ

րում ոչ Հաւատայցէք, եթէ ոք պատմեսցէ ձեղ » :

1 Ամբակ . Ա. 5 :

2 Ձ.՝ որպէս (ոպ)

3

Ոչ ևս եմ՝ մոռացեալ զոր ասացերն, թէ «զիարդ էր

Հնար Աստուծոյ ի մարդկային արգանդի բնակել ի մէջ

արեւան և մարմնոյ և պէսպէս աղտեղութեանց» : Որպէս

կարծեմ ՝ տեղեակ ես, եթէ բազում՝ են արարածք: Ես

տուծոյ, զորս Հրամանաւ և եթ յոչ լինելոյ բանիւ ի լի

նելութիւն էած, ասելով ի ՃԽԸ սաղմոսին, թէ նա

ասաց, և եղեն. ինքն հրամայեաց, և շինեցան». և զայնս,

զորս թերևս պատուականագոյնս և մաքրագոյնս - ըստ

քոց խորհրդոց քան զմարդն կարծիցես՝ զերկինն և զերկ

նաւորսն * արեգակամբ և լուսնիւ 5 և աստեղօք, և դեր

կիր բուսովք և բոլոր կենդանեօք : Իսկ զայս կենդանիս,

որ աղտեղիս ասացեր՝ ոչ հրամանաւ, այլ ամենակարող

և ամենասրբովքն իւրովք ստեղծագործեաց ձեռօք, և

փչմամբ իւրով Հոգիացուցեալ կենդանացոյց: Արդ ոչ էր

ըստ Աստուծոյ պիղծ բնութեանս մերոյ կազմած, որ

յայնոցիկ արարչագործ ձեռացն եղև ստեղծեալ, որ և ի

պատկեր ստեղծօղին ի նմին արարչէ պատուեցաւ: Եւ

արդ մի ՀայՀոյել զբարի արարօղն նորա. զի Աստուծոյ

պիղծ և ոչ մի ինչ է, որ յինքենէ եղեն, բաց ի մեղաց,

զոր ոչ ստեղծ Աստուած ի մարդն և ոչ Հրամայեաց:

6

3 Ի Ձ. պակասէր՝ թէ

4 Ձ․՝ զերկնաւորօյն

2

5 Ձ. ՝ լուսնով

6 Ձ. ՝ ամենասրբօքն

7 S. ՝ ստեղծեաց

l.

7
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Այլ L
ոչ գոյ ինչ պատուականագոյն

արարած, քան ըզ–

մարդն, վասն որոյ արարաւ ամենայն : Արդ զոր այս

քան պատուոյ արժանի արար՝ զնոյն իւր պատկերն

նուլ և փրկել ոչ ամօթ համարէր. զի որպէս ասացի՝ ոչ

ինչ աղտեղի է ի մարդկային բնութենէս, բայց միայն

մեղք: Ջի զոր դու աղտեղագոյն ի բնութեանս մերում

Համարիս՝ զսա ի մեծ- յարդարութիւն
ազգիս մերոց օպ

րինեաց, որպէս զառամնեայս կանանց ի ծննդականու

թիւն մարդկան, և զխողովակս բացաՀոսմանց
աւելոր

դաց կերակրոցն և ըմպելեաց ի կենացն պահպանութիւն
:

.Օ- ի այսոքիկ քեզ աղտեղիք, իսկ Աստուծոյ՝ որ քեզ է

սիրելի, դիձութիւն և սպանութիւն և հայՀոյութիւն

և այլք այսպիսիքս աղտեղիք, և ոչ վերասացեալքդ
, զորս

ինքն ու
յարարչութիւն

ծննդեան և Հանգստեան նո

ցին արդարև սահմանեաց :

5

ու

Ի վերայ այսոցիկ և զայս իմա, զի եթէ ՝ զմորենին

Մովսիսիւ վառեաց Աստուած Հրով աստուածու

թեամբն իւրով, և ոչ եկեղ. պատուականութիւն մար

դոյ (առաւել ) է քան զմորենին և քան զամենայն

րարածս. զի վասն սրբոցն որ ի մարդկանէ լինէին,

ասաց Աստուած. «բնակեցայց ի նոսա և գնացից ի նո

սա» օ. և դարձեալ՝ թէ «յո՞ բնակեցայց , եթէ ոչ ի Հեզս

և ի խոնարհս և յայնոսիկ, որք դողան ի բանից իմոց» :

Աւասիկ բնակարան - իւրոյ աստուածութեանն ասաց

զարդարն ի մարդկանէ. և չեղև ինչ խափանումն ես

տուծոյ և թշնամանք ի բնական մարդկային ախտից

6 Թ
և

8

2

1 S.' արար իսկ զամենայն

2 Ձ․՝ ծննդականութիւն

3 S.՝ առի արարչութիւն

4 Ձ. թէ

5 Ձ. և 0 ր . Տ .՝ մարդոյ քան զմորե

նին։ — Թողաք - այսպէս ըստ ուղ.

3

ղագր .
S.:

6 Տ . պակասէր՝ և գնացից ի նո

սա։—Բ. Կորնթ . Ջ. 16 :

7 Եսայի ԿՋ. 2 :

Ձ ․ ՝ ի բնակութիւն ական մարդ

կային

-
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wn

3

5

*

6
:

7

նոցա, զոր դու աղտեղութիւն կարգեցեր. զի և վայելուչ

էր միշտ կենդանւոյն՝ կենդանի լինել և տաճարին : Եւ

զայս քեզ առաջի արկանեմ, մանաւանդ զի խանդաս ընդ

պատիւ Աստուծոյ սրբոց և նոցին նշխարաց, յորս զինքն

ասաց բնակել` Աստուած: Ջրի եթէ ամենեցուն ոսկե

րաց խնամ տանի Աստուծ ի յառնել մարդկան

զՀասարակաց յարութիւնն՝ որչափ ևս առաւել սրբոց

իւրոց. վասն որոց բազում` անգամ` մեծամեծս և փա

ռաւորագոյնս խօսեցաւ, և մանաւանդ որք ի մաՀու

վասն նորա Համբերեցին: - Վասն որոյ և ասաց Հոգին

սուրբ բերանով Դաւթի. «պատուական է առաջի տեառն

մահ սրբոց իւրոց» : Դարձեալ՝ «բազում՝ նեղութիւնք

են արդարոց. յամենայնէ փրկեսցէ 8 զնոսա, և պաՀես

ցէ զոսկերս նոցա, և մի ինոցանէ ոչ 9 փշրեսցի» 1 °: Օաս

տուածայնոյ զօրութենէն, որ ի սուրբսն բնակեալ էր ..

ասէ ոչ փշրել. այլ բազմաց սրբոց փշրեցան և Հրով կի

զան: Ռայց դու և ոչ բնաւին կարես խորհել յայսոսիկ.

այլ իբրև զտղայ ընդ երևելիս և եթ Հայիս: Եւ դար

ձեալ ասէ. «սքանչելի է Աստուած ի վերայ սրբոց իւ

լոց» 2: Եւ Սոլոմոն դարձեալ՝ « արդարք յաւիտեան կեց

ցեն, և ի տեառնէ 13 վարձք նոցա. զի թեպետև * յաչս

մարդկան մեռան՝ այլ նոքա ի Հանդստեան են » 15 : Գիտեմ՝

զի և այնմ`չես տեղեակ, թէ սպանեալ զանթլփատ այս

լազգին և ընկեցեալ ի գերեզման մարգարէին Եղիսէի. և

նորա մերձեցեալ յոսկերս մարգարէին՝ յարեաւ վաղվա

և

L

ፈ

1 Ձ.՝ կենդանի տաճար իմն լինել 9 S.՝ մի

2 Ձ. ՝ բնակիլ

3 Ձ .՝ վասնորոյ

4 Ձ. ՝ փառաւորեալս

5 Ձ. պակասեր՝ և

6 Սաղմ: ՃԺԵ . 15 :

7 Ձ. ՝ յամենեցունց

8 Տ . ՝ փրկեաց

10 Սաղմ: ԼԳ. 20 :

11 Ձ.՝ բնակեալէ

12 Սաղմ . ԿԷ. 36 :

13 Տ. ի տեառնէ է

14 Ձ ՝ թէպէտ

15 Իմաստ . Սող . Ե. 16, Գ. 2 — 3 :
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ղակի: ԱՀա եթէ ոչ էր աստուածային զօրութեանն բը

նակեալ յոսկերս մարգարէին սրբոյ՝ զիարդ կարէին սոսկ

մեռելոյ մարդոյն ոսկերք յարուցանել զմեռեալ այրն: Եւ

կենդանին Աստուած ոչ Համարեցաւ աղտեղութիւն իւ

րոյ աստուածութեանն բնակել ի գերեզմանի մեռելոյն,

որ ինձ և քեզ աղտեղի թուի, այլ Աստուծոյ՝ նորին հա

կառակն: Րայց ի քէն զորպիսի պատիւ սրբոցն խընդ

րեսցուք. զի դու այժմ` զերկիւղածս տեառն ըստ սովո

րական հեթանոսական մոլորութեանն խոշտանգես 2

րանալ, իսկ զոչ Հաւանեալսն սպանանելով՝ զանձն քո

յաւիտենական մաՀուամբն սպանանես, ըստ կանխասա

ցութեան տեառն մերոյ, թէ «Եկեսցէ ժամանակ, զի

մենայն որ սպանանիցէ զձեզ՝ համարիցի պաշտօն մատու

ցանել Աստուծոյ» : Որպէս Մահմետ(37 ), եղբայր Հօրն

քո , յաւուր յորում` զանաստուած զզոհագործութիւնն

առնէր՝ զարիւն ուղտուն սպանելոյ ընդ արիւն քրիս

տոնէից ծառայիցս Աստուծոյ գլխատելովն խառնէր :

Եւ դու ընդ այս նեղիս, եթէ զսուրբսն Աստուծոյ, ոլք

վասն նորա խոստովանութեանն կատարեցան յաշխար

Հիս՝ ի նուիրեալ Աստուծոյ տեղիսն դնեմք:

5

9

Իսկ որ յաղագս նշանի խաչին և պատկերին (38) յիշե

ցեր՝ պատուեմք վասն յիշատակի չարչարանացն զխաչն

մարմնացելոց Աստուծոյ բանին ի վերայ նորա , զոր ու

սաք Հրամանաւ Աստուծոյ առ Մովսէս, ևս և 10 քարո

զութեամբ մարգարէիցն. Մովսէսի ՝ Հրամայելով առնել և

1 S.՝ ի գերեզման

2 Ձ.՝ խոշտանկես

3 Ձ. ՝ Համարիցէ

4 ՅովՀ . ԺՋ . 2 :

5 Տ ․՝ զոհագործութիւնն

6 Ձ.՝ ուղտոյն

7 Ձ... գլխատովն խտանէր

3

8 Ձ... և ընդ այս իսռատանեալ (կամ՝

խոռատանեալ կամ՝ - կառատա

նեալ ) նեղիս

9 S. "

-

10 2. Lu

11 Ձ. մօսէսի : Ի Տ. պակ. Հատուածդ՝

Մովսէսի հրամ . քահանայապետին
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դնել զտպաւորութիւն ի վերայ Ճակատոյ քահանայապե

տին անուանեալ զնա թիթեղն սուրբ և նուիրեալ:ի

Եւ ձև թիթղանն է այսպէս որպէս և կենդանին ցուր

ցեալ երևի: Քանզի և նշանաւ խաչին կնքին Ճակատք

մեր քրիստոնէիցս, որպէս վասն մեր չարչարեցելով մարմ

նով բանին Աստուծոյ 1 : Իսկ մարգարէն Եսայիաս * յայտս

նապէս և զփայտէն նշանակեաց, յորոց խաչն, որով

պսակեալ միշտ պարծի եկեղեցի. «Մայրիւ, ասէ, և պե

կիւ և պեկիւռիսաւ 3 (39) առհասարակ փառաւոր առնել

զտեղի սրբութեան իմոյ , և զտեղի ոտից իմոց փառաւո

րեցից» : Եւ Սողոմոն ասէ. « Օրհնեալ էն փայտն, որով

լինի արդարութիւն» . և դարձեալ՝ «Փայտ կենաց է ա

մենեցուն, որ առնեն զնա. և որ յենուն ի նա իբրև ի

տէր Հաստատութեամբ» *:

և
“

5

-

9

10

Այլ վասն պատկերի չունիմք այսպիսի կարծիս, զի

ոչ ընկալաք իսկ ի գրոց այսպիսի պատուէրս: Թէպէտև

գտանեմք ի Հնումն Հրամայեալ Աստուծոյ Մովսիսի՝ ի

խորանին 9 վկայութեան առնել զնմանութիւն քերովբէ–

իցնե: Այսպէս և մեք փափագանօք աշակերտացն տեառն

և նորին իսկ տեառնն մարմնացելոյն սիրովն վառեալք՝

Հաւաստեաւ 12 կենդանագրութեան և նմանագրութեան,

որ ինոցունց ժամանակաց մեզ եհաս՝ որպէս զկերա

պարանս իսկ նոցա յանդիման տեսանելով՝ զուարձացեալ

փառաւորեմք զԱստուած, զփրկօղն զմեզ ի ձեռն այսպի.

սի նմանութեամբ զգեցողին որդւոյն 13 իւրոյ միածնի և

ո

1 Տ. ՝ բանին իւրոյ

2 Տ .՝ Եսայաս

3 Ձ .՝ պէկիւ և պէկիւռիսաւ

4 Եսայի Կ . 13 :

5 Ի Ձ. պակասէր՝ է

6 Իմաստ. ԺԴ. 7 :

7 S.' որք

8 Առակաց Գ. 18 :

9 Ձ ․՝ թէպէտ

10 Ձ. ՝ խորանին

11 Ձ. ՝ քրօբէիցն

1 2 -Ձ . ՝ ջեռեալք. Հաւաստիւ

13 Ձ.՝ որդոյն

"
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փառաւորօղի զսուրբս իւր. և ոչ թէ փայտին և դեղոյն

որ ի վերայ փայտին՝ երկիր պագանեմք:

3

5

6

10

Րայց դու ոչ ամաչես վասն զոհիւք - պատուելոյ-

զտունն քո, զոր աբարն 2 կոչեցեր, և ԱբրաՀամու ին

ասես տուն. զոր արդարև զանջրդի անապատն և յե

րազի անգամ` չիք տեսեալ Աբրահամու : Օոր տուն և

նախ քան զՄահմետն ձեր ազգդ ձեր պաշտէր, զոր սո

վորութիւն ՝ ձեր և Մահմետն ձեր ոչ եբարձ, այլ միայն

նստեալ Աբրահամու ասաց: Իսկ զի մի յախուռն նախա

տօղ քեզ երևեցայց՝ զայս և ի սրբոց աւետարանացն և

ի քոց իսկ պատմութեանց յայտնի քեզ արարից: .-ի

յոլով անգամ՝ զբազմութիւն դիւացն տէրն յանապատն

յայն յուղարկէր , որպէս և ասէ յաւետարանին. «շրջին ,

ասէ, ընդ անջրդին տեղիս : Իսկ դևք բնակեալ ° անդ

և յակնանկեալ ձեր երբեմն ինմանութիւն օձից և եր

բեմն աղտեղի և դէս ցանկութեամբ ըստ սովորութեան

իւրեանց պատրեալ զձեզ՝ ամուսնանալոյ կարծիս տան.

իսկ դուք անընտրողաբար հաւանեալք պատրանաց նո

ցա՝ աստ և ի հանդերձելումն Հաւասար նոցա էք: - ւ

զայս ոչ իմանայք, եթէ Հանդերձեալսն աւետարա

նաւ փրկչին ոչ կարեն նոքա այսպիսեաւ իւիք մերձե

նալ. այլ և մարդանալոյն նորա զօրութեամբ կապեալ

ապստամբ նոցա 12 բռնութիւնն՝ թէպէտև չարասէր գոն

որպէս և Հայրն իւրեանց սատանայ՝ վնասել յայտնա

պէս ոչ կարեն նոցա 13: .Օ.ի թէ կարէին և իշխէին՝ ի

11

1 Ի Տ . պակասէր՝ վասն

2 2. քայպարն

3 S. ՝ զանջուր դիւական

* Ձ. . յաւելցյը աստ՝ է

5 Ի Ձ. պակասէր՝ իսկ .

6 2. ՝ բազում

7 Ձ.՝ ուղարկէր

8 Ձ.՝ շրջէին

9 Մատթ. ԺԲ. 43 :

10 Ձ. ՝ իսկ դու կեանս իմն բնակեալ

11 Ձ. ՝ կալեալ .

12 Ձ . ՝ զօրութիւն կապեալ նորա
.

ապստամբ

13 Ձ.՝ զնոսա
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միում` աւուր հրով տոչորեալ սպանանէին զձեզ. այլ մի

այն գողաբար խաբէութեամբ ի կորուստ -Հոդւոց 1 ձերոց

պատրեն զձեզ: Կամ՝քարին զոր ռոքունն կոչեցեր, զորա

մ, ոչ գիտես, եթէ ընդէր երկրպագեալ Համբուրես, և

դիւական կոտորածին, յորմէ գազանք և թռչունք գար

շին և միոտանի * վազեսցեն, և քարաձգութեանն և փա

խստեանն և զգլուխ դերձնլոյն և այլոց ամօթալեաց ,

զորս ° գործեն (40):

5

6

7

8

10

Թողում` ասել զօրինադրին ձերոյ զաղտեղի Հրամանն

յաղագս մերձենալոյ արանց ի կանայս, զորմէ ամաչեմ`

ասել և օրինակ բերել զվարելն անդաստանաց, որովք

արօրաբար * պղծութեամբք ոմանք ի ձէնջ ուսան մերձե

նալ ի կանայս: Կամ զի՞նչ ասացից զանողջախոհ պարս

կեշտութիւն չմարգարէինօ ձերոյ, զ.Ջեդայ կնոջն զխար

դաւանական պղծութիւնն և զպատՃառս աղտեղու

թեանն յԱստուած ի վեր առաքելն, ուստի և տաղտկա

լին օրէնք յազդ ձեր ի ներս մտին ": Եւ զի՞նչ չարագոյն

ՀայՀոյութիւն քան զայն՝ կամողացն զոր գործէր՝ պատ

Ճառ զԱստուած դնելով: Իսկ որ Դաւթի զՈւրիա կինն

ասացեր առնուլ՝ էառ մեղուցեալ Աստուծոյ, վասն որոյ

պատուհասեցաւ ի տեառնէ: Իսկ ՄաՀմետն L

Հակառակիք, բարւոք ՞ առնէք: Եւ զի՞նչ քան զայնչարա

գոյն՝ զմեղս * չհամարել մեղք, որում և թողութիւն իսկ

ոչ խնդրէք և ոչ գտանէք * անամոթ մեղացն: Աստուած

P դուք

12

13

14

1 2. ոդւոց

2 Ձ.՝ զքարն զոր ռոքոունն

3 S.' զոր

4 Ձ․՝ մոտանէ

5 Ձ․ ՝ զգերծնլայն

62.'
զեր

7 S.՝ ամաչիմ ասել յօրինակ բես

րելն

8 2.
արօրաբար, կամ՝ արուրաբար

9

9 .՝ զոխջախու

10 Տ.՝ մարգարէին: Թերևս՝ զմար

գարէին

11 Ձ.՝ տաղտկային օրէնքն ի ներս

մտին յազգդ ձեր

12 2.4 դուք Հակառակիք

13 Ձ. ՝ մեղք •

14 Տ .՝ որում՝ թողու թիւն իսկ ոչ

գտանէք
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Հրամայեաց յաւետարանսն՝ չթողուլ առնն զկին, բայց

վասն պոռնկութեան. և դուք իբրև կերակրով յագեալ

կանամբք ՝ յորժամ և կամիք՝ թողուք: Իսկ զանդրէն

նլոյն զամոթ եթէ էր Հնար՝ ոչ ասէի. քանզի նախ այլոց

տայք պղծել զկինն, և ապա առնուք: Իսկ զանխիղճ

պոռնկութիւն Հարձիցդ, յորս զամենայն ստացուածս

և զկողոպուտս մարդկան ծախէք ՝ ուր եդից. մեծագու

նից գնելով մեծագնոց ստացուածոց, - և յագեալք - որ

ընդ նոցայն պղծութեամբ՝ 2 իբրև զանասունս վաճա

ռէք: Ասեն զօձէ , եթէ ընդ միւռինէս զեռնոյ որ ի ծո

վու է՝ ի խառնակուն մերձաւորութեան գայ. և իբրև

մերձենայ յեզը ծովու ՝ զմահացու թոյնսն ի բաց դնէ.

և այսպէս կատարէ զցանկութիւնն: Իսկ դուք քան զնոյն

ինքն զօձ թունաւոր էք և նենգաւորագոյն, և զնենգ

չարութեանդ ձերոյ ոչ մարմնաւորական մերձաւորու

թեամբն թողուք . զի և ի մահուանն ձերում̀ մեղան

չական՝ խեղդամահ կորուսեալ զմիմեանս, վարդապետե

լով չար դիւին:

4

9

Իսկ վասն սատանայի և արդարոցն Հոգւոցն որ ա

սացեր, թէ զսատանայ Աստուծոյ գանձապահ առնէք՝

կարի յոյժ սխալեցար ի խոհականութենէն մերմ °: Այլ

զի ուրախ էր սատանայ ի վելրայ անյուսութեանն, զոր

վասն մաՀու ունէին մարդիկ և “ միանգամայն կարծէր

և ինքն սատանայ, թէ որք ննջեցին արդարքն՝ կորեան

արդեօք և մոռացեալ 2 եղեն յԱստուծոյ, կարծելով ի

11

12

1 Ձ ․ ՝ մեծագնից

2 S.՝ պղծութիւն:

5

2. որք ընդ

նմայն

3 Ձ .՝ զանասուն

Ձ՝ թունան

5 S.. և զնենգաւորագոյն չարու

թիւնդ քո

6 S.՝ մարմնական

7 Տ.՝ թողեալ

8 S.՝ ձեր

9 - Ի Ձ . պակասէր՝ թէ

10 Տ.՝ մեր

11 Տ . վասն մահուան մարդկան

12 Տ. ՝ մոռացեալ ք
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ձեռն մարմնոց և ամբաւ - խոնարհութեանն և զՐանն

Աստուած այնպիսի ոք՝ յորդորեաց զաշակերտն նորա ի

մատնութիւն և զՀրէայսն ի սպանութեան խորհուրդ:

Եւ տեսեալ զկամաւոր գալուստն տեառն ի մահ- խա

չին՝ երկուցեալ սկսաւ -արհաւրօք կշտամբել զկին դա

տաւորին ի խափանել զազգի մարդկան զփրկութիւնն :

Եւ ճաշակեալ զմահ մարդկութեամբն՝ անմաՀ մնացեալ

աստուածութեամբն և անմեկնելի ի մարդկութենէ իւր

Ա իբրև Աստուած Ճշմարիտ յԱստուծոյ Ճշմարտէ՝ յա

րեաւ, մանաւանդ թէ յարոյց զմարդկութիւնն իւր

ըստ մարգարէութեանն Դաւթի, եթէ «յարիցէ Աստուած ,

և ցրուեսցին ամենայն թշնամիք նորա» , և յերկոտա

սան մարգարէսն, եթէ «Մնա ինձ յաւուր յարութեանն

իմոյ» : Որ յարուցեալ ոչ վասն իւր, որ անմարմինն էր և

անմահ և անապական, այլ վասն ազգի մարդկան առեալ

զմարդկութիւնն և նովաւ Համբերեալ մահու: - Որ և

իւրով յարութեամբն շնորհեաց մարդկան զյարութիւն

և զյոյս՝ վերստին զգենլոյ զմարմին ննջեցելոցն Հոգւոց,

զերծեալք Հոգիքն անմարմինք յանմարմնաբար ազդեցու

թենէ թշնամւոյն. քանզի և ոչ 10 փոքրագոյն խնամոց

արարչին Հանդիպին Հոգիքն ի րիստոս մարմնաւորու

թեամբ Ռանին: Արդ այսպէս սատանայ անյուսութեամբն

իւր և դիւացն իւրոց կորստեամբ և տկարութեամբ կա

պեալ՝ բռնազբօսել զմարդիկ ի պաշտամունս

օտարոտիս, զոր ոչ կամիցի Աստուած , և յուսով ժառան

գելոյ զյաւիտենական Հուր գեՀենին:

8

9

առ ոչ
Lu 11

1 Տ .՝ փրկութիւնն

2 Տ .՝ բնութեամբԱստուածութևանն

3 Ձ. մանաւանդ և եթէ

4 Տ.՝ զիւր մարդկութիւնն

5 Սաղմ . ԿԷ. 2 ։

6 Տ. և Ձ.՝ նայ

7 S.՝ իմ։ — Սոփոն. Գ. 8 ։

8 Ձ . ՝ առնու

9 Ձ.՝ ևյանմարմնաբար զգեցութենէ

10 Ի Ձ. պակասէր՝ ոչ

11 Տ . ՝ առի ոչ ևս
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Ոչ մոռացայ և զոր ասացեր ի մարգարէն Եսայեայզա

սացեալն՝ զհեծելոյն իշոյն և ուղտուն: Եւ արդ դիտաւո

րութիւն տեսլեանն այսպիսի է : Տեսիլ անապատին ծովուն՝

քո անապատն է ծովեղերեայ ՝ մերձ ի Րաբելացւոց իշխա

նութիւնն և սահմանակից նորին: Եւյետ փոքու միոյ ասէ.

« Տեսանէի Հեծեալս երկուս, հեծեալ մի յէշ և հեծեալ մի

յուղտ» : Երկոքին մի Հեծեալ էին, որպէս ի նմին տես

ղւոջ մարդարէն յայտնապէս ասէ ցուցեալ: Րայց էշ կոչէ

մարգարէն ղհրէական ժողովուրդն, որք ընթեռնուին

զօրէնս և մարդարէս, և Հաւանեալք վարդապետութեանն

սատանայի՝ ոչ ծանեան և ոչ հնազանդեցան տիեզերա

փրկօղ աւետարանին, զորմէ և ի սկզբան գրոցն իւրոց

դատախազ լինի ասելով՝ «ծանեաւ եզն զստացիչ իւր, և

էշ զմսուր տեառն իւրոյ, և Իսրայէլ զիս ոչ ծանեաւ » 8 .

իսկ ուղտ կոչեաց զՄադիանացիսն և զՐաբելացիսն,

վասն յաճախ լինելոյ ձեղ կենդանւոյս այսորիկ: Եւ

այն թշնամին, որ զԳրէայսն օրինապահութեանն կար

ծեօք մոլորեցոյց՝ զձեզ կռապաշտութեամբն գլորեաց. և

զի երկոքեան մի են՝ տես, զիարդ յայտնապէս ցուցանէ

մարդարէս և դարձեալ ասէ. «Տեսանէի զնոյն Հեծեալ

զի գայր երկձի» 19: Ահա մի է՝ որ յառաջն երկու երևէր ւ:

Եւ զի՞ երկձի, զի Հրէից և Հեթանոսաց տիրեաց՝ որ

Հալածեացն զնա: Եւ արդ զիարդ * գայր և զի՞նչ խօ

սէր. «դայր, ասէ , երկձի, և զաղաղակ բարձեալ ասէր. «ան

կաւ Ռաբելոն և կործանեցան ձեռագործք նորա»: Ահա

9

11

12

1 Ձ.՝ զասացեալսն

2 Ձ. ՝ իշուն

3 Ձ․՝ է այսպիսի

4 Ձ.՝ անապատին ծովու: Անապատ

ծովուն քո անասլատդ է ծովեզերա

5 Եսայի, Ի . 7 :

6 S.' որ

7 Տ . ի փակագիծս ունէր զբառդ՝ ոչ

8 Եսայի Ա. 3 :

9 S.. զՄադիացիոն

10 Եսայի , Ա. 9 :

11 կամ ըս Ձ․՝ երկուքն երևիւր

1 2 Տ. ՝ զի՞

.
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թշնամին է այս, որ ողբայ զամայութիւն իւր, որ այլ

տեղի փախստեան ոչ եգիտ -բայց զանապատն քոյ, և

զերկոսին զձիս ամբարշտութեան իւրոյ եկեալ էած

ազգիդ քո , որ է հրէական անհաւատութիւնն 3 և Հե-

թանոսական անառակութիւնն: Եւ զայս ի միասին եր

ձեզ՝ գողաիժաբար * զձեզ պատրեալ և ոչ բռնութեամբ.

զի թլփատիք, և առանց եղուտ և արարչական բանին

և Հոգւոյն իմանայք զաստուածութիւնն, իբրև զ* րէայս.

իսկբախտից և Ճակատագրի և դիւաց որ են գեՀեանք ' (41 )

Հաւանիք իբրև զՀեթանոսս: Ընդ նոսին և իբրև 8 զնոսա

վարիք աղտեղի և անասելի գիճութեամբք, ՃանապարՀ

Աստուծոյ կոչէք զանողորմ` սպանութեանց և գերու

թեանց մարդկան զասպատակսն ձեր: Հաւատք և վարք

ձեր այսպիսիք, և պարծանք ձեր՝ հրեշտակային վարս

վարողաց:

9

10

Իսկ մեք գիտացեալք և ծանուցեալք զմեր սքանչելի

փրկութեանս խորհուրդ՝ ակն ունիմք յետ յարութեանն

վայելման թագաւորութեանն երկնից, որ քարոզութեան

աւետարանին հնազանդեցաք, և հնազանդիմք այնպի

սեաց բարեաց, «զոր ակն ոչ ետես և ունկն ոչ լուաւ ,

զոր պատրաստեաց Աստուած սիրելեաց իւրոց և Հա

ւատացելոց» .. և ոչ դինւոյ և կաթին և մեղու աղբերս ,

և կանանց միշտ կոյս մնացելոց խառնակմունք, և ծը

նունդքն որդւոց, և այլ այսպիսի . Հեթանոսական և յի

11

13

1 .՝ իս

2 Տ.՝ եկն

3 Տ . ՝ անՀաստատութիւն. զոր Հրաս

տարակիչն ի ծանօթութեան կարօ

ծեօք ուղղագրէր այսպէս:

-
4 Ձ․ ՝ գողախիժաբար։ — Աղաւաղեալ

թուին ձևքդ երկաքանչիւր ։

5 Ձ .՝ արարչագործ

6 S. ՝ բախտի

7 Ձ .՝ գէտքն

8 Ձ.՝ զՀեթանոսսն ընդ նոսին. որ

իբրև

9 2.՝ ասէք

10 Տ. ՝ Հաւատք ձեր և վարձ

11 Ա. Կորնթ . Բ. 9 :

12 Ձ.՝ մեղեր աղբիւրս

13 Տ .՝ ծնունդ

14 Ձ. ՝ այսպիսիք
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մարութեան անդնդոց շաղակրատմունք: Անդր ի բաց

տար զառասպելական բաջաղմանցդ -բարբաջմունս, «պի

ոչ է արքայութիւնն կերակուր և ըմպելի» , որպէս

սաց * ոգին սուրբ, « այլ արդարութիւն է և սրբութիւն».

«քանզի ի յարութեանն ոչ կանայս առնեն և ոչ արանց

լինին, այլ այնպէս են, որպէս Հրեշտակք յերկինս» :

Րայց վասն զի դուք դիձութեամբ և * աղտեղի ցանկու

թեանցդ Հեշտութեամբ ոչ երբէք յագիք, և քան զնա

այլ ոչ ինչ բարի Համարիք ՝ վասն այսորիկ և զերկնից

արքայութիւնն առանց այնր ոչ ինչ համարիք, և այ

նուիկ կամիք զարդարել զնա:

.

:))

Այս քեզ համառօտ պատասխանիք. զի յաղագս անա

սասանելի և անտարագրելի Հաւատոյս նեղեցաք -ինախ

նուն , և այժմ ի ձէնջ Հեթանոսաց, և Հանապազ մե

ռանիմք յաղագս պատուական, - սուրբ և անզուգական

անուանն, որ կոչեցեալ է ի վերայ մեր ըստ կանխագու

շակ մարգարէին Եսայեայ, թէ «կոչեսցի քեզ անուն

նոր, զոր տէր անուանեսցէ ՙ, որպէս պատուիրեաց մեզ

տէրն, մինչդեռ մարմնով յաշխարՀիս էր ասելով. «եթէ

զիս Հալածեցին՝ ապա և զձեզ Հալածեսցեն, եթէ զբանն

իմ` պահեցին՝ ապա և զձերն պահեսցեն: Այլ զնոյնս

արասցեն ընդ ձեզ. զի ոչ ծանեան զառաքիչն իմ : Եւ

դարձեալ՝ թէ յաշխարհի զնեղութիւն ունիցիք »10:

Եւ ց* այրն յաղօթան ասելով. «զորս ետուր ինձ յաշ

խարհի, քո էին և ինձ ետուր զնոսա », և «յաշխարհէր –

աստի չեն, որպէս և ես չեմ`յաշխարՀէս. զի եթէ յաշ

www

1 Առ Հռովմ: ԺԴ. 16:

2 Ձ . ՝ Է

3 Մատթ. ԻԲ . 30:

4 Ի Ձ . պակասէր՝ և

5 Ձ. ՝ յեսայեայ

6 Եսայի, ԿԲ. 2 :

7 – Ի Ձ . պակասէր՝ ապա

2.' wun ձեզ

9 ՅովՀ . ԺԵ. 20—21 ։

10 Յով. ԺԶ . 20 :

11 Ձ .՝ ետուրն յաշխարչի, քոյ էին

7

-
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2

4

6

խարհէ աստի էին՝ աշխարհս զիւրսն սիրէր արդեօք.

բայց չեն յաշխարՀէս. այլ ես ընտրեցի զնոսա յաշխար

Հէս. վասն այսորիկ ատեայ զնոսա աշխարհ : - Երդ

վասն այսպիսի յուսոյ ի ձէնջ տանջիմք սպառնալեօք և

մահուամբ և ի մէնջ համբերութեամբ, զի և ոչ յա

ղեղն մեր յուսամք, և ոչ սուր մեր փրկեսցէ զմեզ, այլ

աջ տեառն և բազուկ նորա և լուսաւորութիւն երեսաց

նորա . եթէ յայսմ` աշխարհի - տակաւին կամեսցի և

Հաճեսցի, և եթէ ի Հանդերձելումն - փոխանակ – ի ձէնջ

վտանգիցդ զվարձսն աձեցուսցէ՝ որպէս կամի, և յոլ

ժամ՝ կամեսցի : Իսկ դուք ի բռնակալութեանդ և ի զրրկ

մանդ մնալով՝ կարծէք վասն Հաճոյիցն Աստուծոյ իհար

ւատոց 8 ձերոց վայելել զայս, ոչ յիշելով զՊարսս, որ

ամ՝ բռնակալեցին, վասն որոյ պատճառանաց՝ ինքն

Աստուած գիտէ, այլ ոչ յաղագս նոցա ուղիղ Հաւատոցն:

7

10

Իսկ մեք հաձնալ եմք ընդ նեղութիւնս և ընդ վիշտս,

ոք 1° Հասանեն մեզ վասն փառաւորեալ անուան տեառն

մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի. որպէս զի Հան

դերձելոց բարեացն Հասցուք ընդ այնոսիկ, որք սիրեցին

զօր երևելոց մեծի դատաւորութեանն Աստուծոյ ի փառս

և ի գովեստ սիրելեաց անուան նորա: - Ընդ որս
և մեք

փառաւորելով ՝ արժանի եղիցուք զմի աստուածութիւնն

Հօր և միածնի իւրոյ Ռանին և Հոգւոյն սրբոյ այժմ՝

և միշտ և յաւիտեանս յաւիտենից 12. ամէն»:

11

1 S. զիւրն

2 Ձ ՝ ատես

3 ՅովՀ . ԺԷ. 9—14 :

4 Ռ Տ . պակասէր՝ և մաՀուամբ

5 Տ. պակասէր՝ նորա

6 . աստ և ստորև՝ կամիցի

1

7 S. ՝ վտանգացդ

8 Ձ. ՝ Հաւատոց

9 2.'
զպարս... յամ

10 S.'
որ

11 Տ. ՝ ըն որք և փառաւորելոյ

12 Ի Տ . պակասէր՝ յաւիտենից

ܐ
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ԳԼՈՒԽ ԺԵ.

4

Եւ զայս ի պատձէն պատասխանւոյ 1 գրեալ կայսերն

1Լևոնի՝ 2 առաքէ ի ձեռն միոյ Հաւատարիմ՝ ծառայի իւ

Օմար ” իշխանն Իսմայելի. զոր իբրև ընթերցաւ ՝

յոյժ պատկառանօք ամաչեաց * զամօթ մեծ: Եւ ի ձեռն

այսր թղթոյ առաւել ևս յաւելոյր զբարեխառնութիւն

և զբարեմտութիւն առ ազգս 5 քրիստոնէից, և ամենայն

ուստեք բարեացապարտ զինքն ցուցանէր: - Քանզի , որ

պէս նախ քան զայս պատմեցաք՝ գերեաց գերեդարձ

նէր և ամենեցուն շնորՀէր զյանցանս նոցա ձրի թողու

թեամբ. ցուցանէր և շառ իւրային ազդն մտերմութիւն

լաւագոյն քան զառաջինսն, որ նախ քան զնա իշխանքն

էին. քանզի զմթերս գանձուցն բացեալ՝ բաշխէր Հռոգ

սպայիցն: Եւ յետ այսր ամենայնի եղելոյ վախճանէր *:

1112

6

1 Տ. պատասխանացն

2 Ձ.՝ կայսրն լևոն

3 Ձ • Օմառ

ԳԼՈՒԽ Ժ.Օ.

10

Իսկ ապա յետ նորա Յազկերտ9 ո iն տիրեալ ամս

որ էր այր ժանտ 1օ. և մոլեկանութեամբ շարժեցեալ բա

զում՝չարեօք մարտնչէր ընդ ազդիս քրիստոնէից. քանզի

S. ամաչեալ

5 S. wn wqq

6 Տ. ՝ իւրոյին

7

7 Ձ.՝ Հռոք

8 3. վախճանիւր

9 Տ . յաւելոյր ի փակագիծս՝ (Ե

զիտ)։—Ձ .՝ յեզկիրտ

10 Ձ. ՝ ժանդ
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յածեալ յայսոյն պղծութեան բռնութենէ՝ տայր Հրա-

ման փշրել և խորտակել զկենդանագրեալ պատկերս -Ճըշ

մարիտ մարդեղութեան տեառն մերոյ և փրկչին և նորին

աշակերտացն: Խորտակէր - և զնշան տէրունեան խաչին

Քրիստոսի, զոր ուրեք ուրեք կանդնեալ էին յանուն 2

ի պատճառս երկրպագութեան Համագոյ Երրորդու

թեանն. քանզի յոյժ ստիպէր զնա մոլորութիւն այսոյն՝ 4

ուս դնել և համբառնալ ընդ վիմին Հաստատնոյ. վիմին

ինչ ոչ կարէր ստնանել, բայց ինքն վիմին խորտակես

ցաւ: Եւ ի գլուխ մոլորութեանն Հասեալ՝ տայր Հրա

ման խոզասպանութեան և ջնջէր յերկրէ զբազմութիւն

անսուրբ անասնոցն արօտական խոզիցն, զի դարձեալ

յայս շրջեալ փոխեաց զմիտս նորա մոլորութիւն այսոյն:

Եւ ի կատարումi եկեալ՝ մերձենայր վախՃան նորա, և

այնպէս խեղդամահ սատակէր ի բռնութենէ այսոյն ,

զարժանաւորն ընկալեալ զդատաստան - ի բոլորեցուն

տեառնէն: Եւ այսպէս դառնութեամբ սատակէր ի կեա

նաց :

:

5

3

1

1 Ռ . պակասէր ՝ պղծութեան:

Ձ.՝ այսոյն

2 Տ . յաւելոյր ի փակագիծս՝ (նորա)

3 Ձ.՝ ի պատձառ

սու

ԳԼՈՒԽ ԺԷ.

Տիրէ դարձեալ փոխանակ նորա ամ՝ որ է Հեշմ ՝

ամս ի: Եւ աս յառաջնում՝ ամի իշխանութեանն իւ

6

7

րոց խորհուրդ վատ ի մէջ առեալ՝ առաքէր զոմն զօրա

վար, որում` անուն էր Հերթ ՝ աշխարհագիր առնել ընդ

4 Ձ ․ ՝ այսոցն

5 Ձ. աստ և զկնի՝ սատակիւր

6 – Ձ . ՝ յամս, և սակաւ մի յետոյ՝ յամի

7 .՝ իւրոյ իշխանութեանն



101

2

աշխարհս Հայոց վասն ծանրացուցանելոյ զանուր լծո

ծառայութեան Հարկատրութեան ազգի ազգի չարեօք,

որպէս թէ ՝ դժուարելով ընդ բարեմտութիւնն ( մա

րայ, եթէ անիրաւութեամբ ծախեաց զմթերս գանձուցն,

զորս Համբարեալ էր իշխանացն որ յառաջ քան զնա :

Եւ բազում` վտանգ Հասուցանէր աշխարհիս, մինչ զի

ամենեցուն հառաչել ի վերայ անհանգիստ նեղութեանցն,

յորմէ ոչ գոյր ապրել ումեք յանհնարին վտանդիցն: Եւ

յայնմհետէ առաւել ծանրացաւ ձեռն նորա ի վերայ աշ

խարհիս Հայոց :

ԳԼՈՒԽ ԺՐ .

-

Օ այնու ժամանակաւ դարձեալ ամբոխ յուզէր ի

կողմանցն Հիւսիսոյ. քանզի մեռաւ արքայն Խազրաց

րում`3 Խաքանն կոչէին: Իբրև ետես մայր նորին, որոց

անունն էր Փարսբիթ ՝ Հրաման տայր զօրավարին որ

Թարմաչ կոչէր , զօր բազում՝ գումարել ի վերայ աշխար

Հիս Հայոց: Եւ միաբանեալք ելանէին ընդ աշխարհն

Հոնաց և ընդ պահակն Ճորայ ընդ երկիրն Մազքթաց,

ասպատակէին յաշխարհն Փայտակարան, անցանէին ընդ

գետն Երասխ յերկիրն Պարսից, աւերէին զԱրտաւէտ և

ղանձակն շահաստան և զգաւառն որ Րթշիբագուան–

կոչի , և զՍպատար ոմն Փերոզ և զՈրմիզդ Փերոզ: ւ

6

1 S.. որպէս զի

2 Ձ.՝ բարեմտութեանն

3 S.
..

4 S.՝ թարմաս։ — Ձ .՝ կոչիւր

5 S.՝ Մասքտաց

S.'
6 Ձ. ՝ փերօղ և զորմիզփերօզ ։

զասպատար։ — Ձայնդ ՝ սպատար ու

թուի աղաւաղութիւն Սպանդա

րան (պերոժ) անուանն առ Խոր .

Աշխարհ յէջս 609 —610 :

-
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3
4

uw

ի դիմի Հարան զօլրքն Իսմայելի, և առայ ոմն անուն

զօրավար նոցա: Կոտորէին զամենեսին ի սուր սուսերի

և ինքեանք ասպատակէին ի գաւառն ..արևանդ և պա

շարէին զամրոցն որ անուանեալ կոչի Ամպրիոտիկ 2. և

զաղի բանակին և զգերեալսն ի սրոյն թողուին մերձ ի

ի քաղաքն Արտաւէտ: Եւ մինչդեռ մարտնչէին ընդ ամ

րոցն Ամպլիոտիկ՝ յանկարծակի գունդ մի ի զօրացն Իս

մայելացւոց և զօրավար նոցին, և անուն զօրավարին նոր

ցա Սեթ-* արաշի՝ անկանէր ի վերայ բանակի նոցա

կաւ արամբք, և զբազումս Հարեալ սատակէր ի սուր

սուսերի իւրոյ և թափէր զգերեալսն ի սրոյ նոցա: Վաղ

վաղակի Հասանէր գոյժ աղմկին առ զօրսն, որ պահէին

զամրոցն Ամպլիոտիկ. և իբրև լուան զչարիսն, որ Հա

սին ի վերայ նոցա՝ թողին զբերդն, զոր պաշարեալ էին,

և Հասին ի վերայ Հինին, որ եկեալ էր ի վերայ բանակի

նոցա: Որում ի դիմի հարեալ նոյն զօրքն՝ Հարկանէին

ի նոցանէ բազում՝ Հարուածս և յափշտակէին ի նոցանէ

զնշան դրօշին , որ էր պատկեր պղնձի, զոր դեռ ևս ու

նին ինքեանս գունդ * արաշեայ իբրև զպատիւ քա–

ջութեան նախնեաց իւրեանց:

Եւ յետ այնորիկ առաքէ իշխանն Իսմայելի զՄսլիմ`

զեղբայր իւր բազմութեամբ զօրաց ի թիկունս օգնակա

նութեան գնդին Հարաշեայ: Եւ իբրև եկն Մսլիմ՝ և

ետես , զի ոչ ժամանեաց Հասանել ի մարտ պատերազ

մին, քանզի ստացաւ զյաղթութիւնն Սէթն, զի զոմանս

Հարեալ էր կոտորմամբ սրոյ և զոմանս - փախստական

արարեալ , և զաւար և զգերութիւն թափեալ՝ բազում՝

թշնամանօք կշտամբեալ խոշտանգէր զնա, և կամէր սպա–

5

1 Ձ. ՝ Ճառայ

2 Ձ. ամպրիստիկ, և ի ստորև՝ ամե

պստիկ

3 Ձ.՝ զախ

4 S.՝ մերկ

5 Տ .՝ ի կոտորման
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նանել. այլ ոչ կարէր յանդիման տալ հրաման, քանզի

ազգատոհմն նորա յարուցեալ բարձրացուցանէին -զա

ղաղակ: Եւ ոչ իշխեաց ի կամս անձին իւրոյ, այլ լուռ

եղեալ արգելոյր ի խորհրդոց իւրոց և դառնայր Էշ

խանն Իսմայելի:

"

ԳԼՈՒԽ ԺԹ .

.

3

Եւ յետ այսորիկ սկսաւ գոռալ ընդդէմ` թադաւորին

Յունաց. և յղէր դեսպա առ 1Լևոն կայսր Հոռոմոց՝

դալ նմա ի հնազանդութիւն հարկատրութեան: Եւ իբ

րև ոչ ունէր յանձին կայսրն Լևոն զիրս պատգամն յը

ղելոյ ՝ սրտմտեալ առաքէր զՄսլիմ` զեղբայր իւր զօրու

ծանու ի վերայ աշխարհին Յունաց: Որոյ առեալ զբազ

մութիւն զօրացն՝ անցանէր ընդ Կիլիկիա յԱսորւոց 1

աշխարհն Միւսիգիոն, որ թարգմանի Միջերկրեայք *

և երթեալ Հասանէր յաշխարհն Րիւթանացւոց, և բա

նակէր առ եզեր գետոյն զօրագունի, որում` թագա

ռիսն կոչի: Պատրաստին ապա և զօրքն Յունաց և

գաղթեն զբնակիչս աշխարհին յամրոցս և ի քաղաքս

մուրս յերեսաց Իսմայելի. և ինքեանք բանակէին ընդ

դէմ` նոցա ի միւս կողմն գետոյն, ամրացուցեալ զտեղի

բանակի իւրեանց պարկենաւ փոսիւ - շրջապատեալ, և

այնպէս նստեալ պահէին ոչ սակաւ ժամանակս: Իսկ

պա ի թագաւորէն Լևոնէ բազում` զգուշութիւն Հա

սանէր օր ըստ օրէ զօրավարն Յունաց, զի մի նեն

գութեամբ որսասցի յորոգայթ նոցա, այլ միայն նըս

տեալ պաՀեսցէ զնոսա առանց պատերազմելոյ:

-

"

ու

5

1 Ձ.՝ ընդ կիւլիկիա ասորւոց

2 Ձ. ՝ միջներկրեայք

3 S ՝ առ եզը

4 Ձ․ ՝ սագռիսն

5 Ձ.՝ յամուրս

6 Ձ.՝ նորա
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-

2

Իսկ նորա ոչ զգուշացեալ ըստ Հրամանի կայսերն.

քանզի քարոզ կարդացեալ զօրավարին Իսմայելի՝ ասպա

տակ սփռել զօրաց իւրոց ընդ կողմանս կողմանս, առ

նուլ աւար և դերութիւն բազում և դառնալ յաշ

խարհն իւրեանց. և լուեալ զայս զօրավարին Յունաց՝

Հրամայէ զօրաց իւրոց պատրաստութեամբ վառիլ. զկնի

նոցա: Եւ իբրև ելին զկնի զօրուն Իսմայելի՝ և նոյնժա

մայն տեսին և զդացին զգալուստ նոցա զկնի իւրեանց,

քանզի զօրացաւ մէգ փոշէզդած ի վերայ նոցա : Եւ նոր

քա զատուցեալ զաղխ բանակին իւրեանց՝ և զգունդս 3

ղօրաց յերիս բաժանեալ՝ կացուցանէին դարանամուտս

աստի և անտի, և ինքն Մսլիմ և մասն ինչ զօրացն

ընդդէմ` նոցա Ճակատէին: Իսկ նոքա ի դիմի Հարեալք

նոցա անպատրաստ՝ Հանդերձ աղխիւ բանակին իւրեանց

անկան ի մէջ թշնամեացն և յարուցեալ դարանա

մուտքն ի թաքստեանցն՝ * ի մէջ արարեալ Հարին զբա

զումս ի զօրուէն Յունաց կոտորմամբ սրոյ , և ինքեանք

ասպատակ սփռեալ զկողմամբքն այնոքիւք՝ առնուին

զգաւառս զքաղաքս երկրին այնորիկ, զորոց զթիւ

գերելոցն ասեն աւելի քան բիւր մարդկան , և դար

ձան բազում` խնդութեամբ յաշխարհն իւրեանց:

4

5

և

*

Եւ տեսեալ զյաղթութիւնն մեծ իշխանին Իսմայե

լի՝ բազում խնդութիւն առնէր նախարարօքն իւրովք,

և մեծամեծ պատուօք պատուէր զեղբայր իւր և օր

նէր յոտին նորա զյաղթութիւնն զոր արար: Նւ զառ

աւարին բաշխէր զօրացն և զգերեալսն ստանայր ի ծառայս

և յաղախնայս և Հանգստեամբ դադարէր յամին այնմիկ:

1 Ձ. ՝ վառել

2 Տ.՝ փոշեզգած

3 Տ. ՝ զգունդն

4 Տ. ՝ ի թաքստեացն

5 Ձ. ՝ այնուիկ

6 Ձ.՝ անգամ
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ԳԼՈՒԽ Է.

և

իսկ ի գալ միւսոյ ամին դարձեալ զօր գումարէր

բազում` քան զառաջինն և տայր ի ձեռս զօրավարին

Մսլիմայ և առաքէր ի վերայ աշխարհին Յունաց: Որոց

ուխտ եդեալ երդմամբ չափ եղբօր իւրում՝ ոչ դառնալ

առ նա մինչև կատարեսցէ զկամս անձին իւրոյ. զի ուխտ

եդեալ էր զայս, բառնալ զթագաւորութիւնն և կործա

նել զքաղաքն ի Հիմանց, որ կոչի Կոստանդնուպոլիս , և

զզանազան Հիմնարկութիւնս սրբոյն Սոփիայ, որ ի

վերնոյն իմաստութենէ շինեցաւ յերկրի տուն Աստու

ծոյ՝ պղծալից դիցապաշտութեանն շինել տեղի երկրպա

գութեան:

և

3

ու

ւ զայս ամենայն Հաստատեալ ի սրտի իւրում ՝

խաղացեալ յառաջ բազմութեամբ
զօրացն Հասանէր

յաշխարհն Յունաց և բանակէր
եզր ծովուն Պոնտ

տոսի ամենայն աղխիւն իւրով: Եւ իսկ և իսկ խրոխ

տալով ընդ արքային Լևոնի՝ յղէր դեսպան և դրէր հը

րովարտակ առնա այպանութեան
, յորում`ն էին բազում`

ձաղանք , որ ունէր օրինակ զայս.

«Զի՞նչ է յամառութիւնդ, յոր ապաստանևալ ոչ

եկիր ի հնազանդութիւն հարկատրութեանս մերոյ . զի

ամենայն ազգք սարսեալ դողացին ի մԱնջ: Իսկ դու յով

ապաստանեալ ` այդպէս կարծրանաս ընդդէմ՝ մեր. ո՞չ

պաքէն -լուար զչարիսն, զոր ածաք ի վերայ ամենայն

թագաւորութեանց, ոլք ընդդէմ` դարձան իշխանու

111

1 Ձ. ՝ միւս

2 Ձ.՝ կոստանդինուպօլիս

3 Ձ. ՝ Հիմնարկութիւն

4 Ձ. բազում՝ ուրեք ՝ ախիւ

5 2.

6 S.՝ մեր

J" "
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2

Բ

3

թեանս մերոյ, զորս ՝ խորտակեալ փշրեցաք իբրև զար

նօթ խեցեղէն, և մեր եղեն ամենայն պարարտութիւնք

երկրի. քանզի Հրամանն տեառն և խոստումն որ

Հայրն մեր Իսմայէլ՝ ի գլուխ ել, և զամենայն թագաւո

րութիւնս վանեալ պարտեցաք: Կամ՝ թէ և զայդ ոչ

տեսեր, որչափ վտանգ եՀաս ի վերայ երկրիդ քո յաւուրս

քոյոյ թագաւորութեանդ. զի ձեռամբ իմով աւերեցի

զբազում`քաղաքս և սրով իմով կոտորեցի զբազմութիւն

զօրաց քոց: Այլ արդ գիտութիւն լիցի քեզ, զի եթէ

ոչ մտցես ընդ Հարկատրութեամբ ՝ իմով՝ ուխտ եդեալ

եմ` երդմամբ՝ զի ոչ տեսից զերկիր ծննդեան իմոյ, մինչև

բարձից զթագաւորութիւնդ քո և կործանեցից զամիու

թիւն պարսպաւոր քաղաքիդ, յոր յուսացեալդ ես, և

զանուանեալդ քո Սոփիա, որ է տուն երկրպագութեան

քո՝ արարից ի լուալիս զօրաց իմոց, և զփայտ խաչիդ

որում` երկրպագես՝ խորտակեալ ջախջախեցից ի գլուի,

քո. զի օգնութիւնք և պարծանք Հաւատոյս մերոյ մեծ

է ` առաջի տեառն»:

5

Ջայսոսիկ և ևս վատթարագոյնս յղէր նախատինս

կայսրն 1Լևոն : Իսկ նորա ընթերցեալ զգիրն այպա

նութեան՝ վաղվաղակի Հրաման տայր Հայրապետին Հան

դերձ սինկղիտոսիւն և ամենայն բազմութեամբ քաղա

քին՝ մի պակասեցուցանել զհնչիւն փառատրութեան ի

սրբոյն Սոփիայ 8 մինչև յերիս աւուրս: Եւ դղրդեցաւ

ամենայն քաղաքն ի տեղի պաշտամանն - ըստ Հրամանի

կայսերն: Ապա և ինքն թագաւորն յարուցեալ՝ ժամա

ዘቢ

1 2.' "P

2 Տ . ՝ եղեւ ... պարարտութիւն

3 Ձ. ՝ թե

4 Տ .՝ հարկատուութեամբ

5 Տ. Հաւատոյս մեր մեծ են

6 Տ . ՝ վատթարագոյն նախատինս մը–

ղէր առ Լևոն կայսր

7 Ձ. ՝ բազմութեան

8 Տ . ՝ փառաբանութեան:

փիա

2.' un
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1

նէր ի սուրբ քաւարանն և զգիր նախասանացն առեալ

ի ձեռն տարածեաց առաջի տեառն, ըստ նմանութեան

Եզեկեայ , յուշ առնելով զբազմախնամ` ներողութիւն

փրկչին մերոյ, զոր ի սկզբանց պաՀեաց զողորմութիւն

սիրելիս իւր: Մաղթէր արտասուօք - զբոլորեցունն

Աստուած ՝ օգնական լինել և ի վրէժխնդրութիւն Հա

սանել չարասէր թշնամւոյն: Յուշ առնէր և զեպերանս

նախատորդւոյն, ասելով զդաւթեանն բանն. «որչափ չա

րացաւ թշնամին ի սրբութեան քում, պարծեցան ատե

ցողքն ի մէջ բարեկենդանութեան իւրեանց, եդին ան

ձամբ անձանց զյաղթութիւն, և զայցելութիւնն ի

վերուստ ոչ ծանեան» 3:

በቢ

2

.Ջ.այս և զսոյնպիսիս բազումն Հեղոյր առաջի տեառն

խոստովանութիւնս, յերկարաձգեալ մինչև յերիս աւուրս

անձաշութեամբ կատարէր զուխտ աղօթիցն: Իսկ յետ

այսորիկ գրէ Հրովարտակ Uսլիմ` զօրավարն Իսմայ

ելի , որ ունէր զօրինակ զայս.

«Ընդէ՞ր պարծեցար - ի չարութեան, Հղորդ զանօրէ

նութիւն , և սրեցեր իբրև զածելի զնենդութիւն և ա- .

մենակալին ընդվզեալ մեծաբանեցեր. զապիրատութիւն

ի բարձունս խորհեցար զչրիստոսէ փրկչէն մերմէ, և

զվերընկալ աթոռոյ նորա: Վասն որոյ յուսացեալ յո

ղորմութիւն նորա, զոր նախատեցեր, եթէ հատուսցի

քեզ փոխարէն չարութեանդ քո, և զբերանդ պղծութեան

զոր բացեր ի վերայ թագաւորին թագաւորաց ևև քաղ

քիս նորա և տաճարի փառաց անուան նորա և իմ, զի

պահապան եմ՝ աթոռոյն Քրիստոսի՝ կարկեսցէն ի տէր

ըստ նզովից մարդարէին Դաւթի, որ ասէ , թէ խցցին

1 .՝ տարածեալ

2 Ձ.՝ անձամբք

3 Սաղմ . ՀԳ. 3—5 :

4 Ասողիկ էջ 129 ուղղագոյնս ունի

Հզօրդ յանօրէնութեան:

5 Ձ.՝ կարգեսցէ։ — Տ.՝ Դաւթայ



108

3

4

5

բերանք այնոցիկ, որ խօսին զանօրէնութիւն: Այլ մեք

«ոչ եթէ յաղեղն մեր պարծիմք, և ոչ սրով մերով կեց

ցուք, այլ աջ տեառն և բազուկ նորա և պահպանող

ղօրութիւն լուսոյ երեսաց նորա» կարող է խորտակել

զայնոսիկ, որ պարծին յամբարտաւանութիւն իւրեանց

իբրև զքեզդ, որ ոչ ածեր զմտաւ երբէք, եթէ զորս

խողխողեաց սուր քո, և կամ` դերեցան յերկրէս իմ՝ 2

ինդրի արիւն նոցա ի ձեռաց քոց: Քանզի ոչ վասն ար

դարութեան գործոց քոց, այլ վասն մերոց անօրէնու

թեանց թողացոյց զգաւազան մեղաւորաց ածել ի վի

Ճակս արդարոց, զի զչափ առցուք տկարութեանս մերոյ

և խրատեսցուք գնալ ըստ կամաց Հաճոյից արարչին:

Այլ դու փորձեսցես զտէր Աստուած մեր. զի կարող է

զքեզ ամենայն բազմութեամբ քո մատնել խորոց ծո

վուդ, ծփելովն զջուրս ծովուդ, որպէս զխստասիրտն

Փարաւոն մատնեաց խորոց Կարմիր ծովուն: -Քանզի

գաւազանն Մովսիսի էր , որով դարձաւ ջուրն ի վերայ

եգիպտական զօրուն, և խորասոյզ կորստեամբ դատե

ցաւ , և գաւազանն այն ունէր օրինակ զամենազօր նշա

նի խաչիս Քրիստոսի, որ ի քէն այսօր նախատեալ եղև :

Այլ արդ եթէ դառնալով դարձցիս յինէն՝ ընտրե

ցեր զբարին անձինդ և զօրացդ քոց. ապա թէ ոչ՝ զոր

ինչ ստիպիսդ ի խորհուրդ քո՝ արա վաղվաղակի: Եւ

տէր արասցէ զբարին և զհաճոյսն առաջի իւր, և զդա

տաստանսն իւր դատեսցի 10 և զժողովուրդ իւր փրկեսցէ

և զնեղիչս մեր կորագլուխ ամօթով դարձուսցէ ի մէնջ »:

7

8

9

1 Սաղմ. Գ. 4 :

2 Տ.՝ իմ

3 .՝ խրատիցուք

4 S. ՝ մի փորձեսցես

5 Տ.՝ ի խորս

"

1

6 Ձ. ՝ ծփել

7 Ի Տ. պակասէր՝ այլ

8 S. ՝ անձինդ զբարին

9 S. զդատաստան

10 Ձ. ՝ դատեսցէ
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Իսկ իբրև ընթեռնոյր զայս Հրովարտակ զօրավարն

Իսմայելի ՝ ևս առաւել սրտմտէր բարկութիւն նորա. և

զայրացեալ գազանաբար ամբառնայր մարտնչել ընդ

Հաստատուն վիմին, զի որսասցի յորոգայթ իւր ըստ ար

ժանւոյն. զի ի տեառնէ խստանայր սիրտ նորա: Եւ տայ

Հրաման զօրաց իւրոց նաւս կազմել. և վաղվաղակի կա

տարէր Հրամանն, քանզի զբազում՝ աւուրս պատրաս

տեալ էր զնաւսն: Եւ նոյնժամայն մտեալ ի նաւսն ար

մենայն աղխիւն իւրեանց՝ երթեալ մերձենայր ի քաղաքն:

Իբրև ետես կայսրն Լևոն զբազմութիւն զօրացն անս

տառացեալ ի վերայ ծովուն՝ տայր հրաման կազմել

զվանդակակապ կազմած երկաթեղէն պարսպին, և աղ

խեալ զդուռն շղթայագործ ամրոցին՝ և ոչ ումեք ետ

պատերազմել ընդդէմ` թշնամեացն. քանզի մնայր ի վե

րուստ լինել այցելութիւն նմա և վրէժխնդրութիւն

ըստ դործոց իւրոց: Եւ իսկոյն հրամայէ Հայրապետին

Հանդերձ սինկղիտոսիւն և ամենայն բազմութեամբ ՝ քա

ղաքին՝ կատարեալ և ջերմ Հաւատով առնուլ ընդ ինս

քեանս մարտակից զանյաղթելի և զպայծառացեալ նշան

խաչին Քրիստոսի: Եւ ինքն թագաւորն ընդ ամենայն

բազմութեանն բառնայր զանպարտելի յաղթութիւնն ի

վերայ ուսոցն, և ժողովուրդն զհնչիւն փառատրութեանն

բարձրացուցանէին ի վեր և զբուրումն անուշահոտու

թեան խնկոցն, և զպայծառութիւն մոմեղինացն և ջա

Հիցն առաջի և զկնի բերելով ի պատիւ յաղթող L պա

տուական խաչին: Եւ բացեալ զդուռն քաղաքին՝ ելին

արտաքս ամենայն բազմութիւն, Համբարձեալ զնշան

խաչին ի վերայ ջուրցն ասելով, «օգնեա մեզ, 6 րիստոս

և

1

5

1 Ձ․՝ կատարիւր

2 S.. աղխել: —Ձ.՝ ախեալ

3 S.՝ ընդ

4 Ձ.՝ բազմութիւն

5 Ի Ձ. պակասէր՝ արտաքս

6 Ձ . ՝ օգնեա օգնեա մեզ
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որդի Աստուծոյ, փրկիչ աշխարհաց»: Եւ զայս բարբառ
ւ

երեքկին առաքեալ ի վեր յերկինս՝ հարկանէր նշանաւ

խաչին զջուրս ծովուն, դրոշմելով ի վերայ զտէրունեան

գիծն:

1

Եւ նոյնժամայն դղրդեալ խորք ծովուն ի զօրութե

նէ սրբոյ խաչին՝ եռացոյց ի վեր զալիս իւր ուժգին

շարժմամբ. և սաստիկ նաւաբեկութիւնք լինէին և մեծ

խորտակումն զօրացն Իսմայելի, մինչև մեծ մասն զօրացն

ընկղմէր 2 ի ջուրս ծովուն, և ըստ փարաւոնեան զօրուն

զծովապատիժ բարկութիւնն կրեաց : Եւ զմասն ինչ

նացեալ զօրուն ի տախտակսն՝ տարեալ Հանէր յայն

կոյս ծովուն յաշխարհն Թրակացւոց, և զոմանս ի կղզիս

Հեռաւորս - վարեալ ընկենոյր. քանզի էին բազմութիւն

զօրացն աւելի քան զի բիւր արանց: Իսկ որ ի վտան

դաւոր նեղութենէն զերծան ի ցամաք ՝ ոչ եղև ձեռնա

մուխ մատնել ի սուր անողորմ, այլ
ետ -Հրաման պա

Հել զնոսա պաշարմամբ. զի ոչ ուրեք գոյր հնար ելա

նել նոցա ի խնդիր կերակրոց: Եւ սով մեծ լինէր ի բա

նակին նոցա մինչև սպառել զձիս և զջորիս: Ապա յետ

այնորիկ ձեռնամուխ լինէին ի Հարձս և ի ծառայս՝ փո

ղոտել և ուտել, զի լցցեն զսովառութիւնն իւրեանց:

Իսկ ապա բազում աղերսանօք աղաչէր զԼևոն կայսր

առնել ողորմութիւն ընդ նմա և թողուլ ի պաշարմա

նէն. քանզի մնացին սակաւք ի բազմաց:

-

Իսկ թագաւորն Լևոն զմտաւ ածէր զայն, ղի տեր

Հատոյց զվրէժխնդրութիւն թշնամեացն, արար ողոր

մութիւն մեծ ի վերայ նորա . և կոչէր զնա ինքն և

խօսէր ընդ նմա բազում` դատաստանօք: Յուշ առնէր և

በቢ.

սուրբ1 S.'

2 Ձ. ՝ ընկղմիւր

3 Ձ.՝ ծովապատիժ․․․ կրեցին

4 Ի Ձ. պակասէր՝ պահել

5 .՝ նոցա

·
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3

զանամօթ լրբութիւն նորա , թէ ընդէ՛ր արդեօք կամե

ցեալ յարձակեցար ի վերայ երկրիս մերոյ, և յանխնայ

կոտորեաց սուր քո զղօրս իմ, և վարեցեր զբնակիչս քա

ղաքաց իմոց ի գերութիւն: Եւ արդ կենդանի է տէր՝

զի որդի մաՀու ես և
դու , ոչ ես արժանի կենաց. այլ

որովհետև զդատաստանս իմ` տէր դատեցտւ և դար

ձոյց զանօրէնութիւն քո ի գլուխ քո և զարիւն անձանցի

անմեղաց խնդրեաց ի ձեռաց քոց՝ ես ոչ մխեցից զձեռս

իմ ի քեզ և ոչ դատեցայց զքեզ_ ըստ արժանեաց. զի

հա անձն քո ի ձեռին իմի է, և իշխան եմ ի վերայ ձեր՝

սպանանել և կեցուցանել. բայց ոչ մեռցիս. այլ երթ ,

պատմեա զմեծամեծս Աստուծոյ զօրութեանցն՝ զոր

տեսեր »:

-

-

1 Ձ.՝ նոցա

2 Ձ. ՝ անխնայ

3 Տ . ՝ զդատաստան

2

Պատասխանի ետ Մսլիմ` կայսերն և ասէ. ղի՞նչ կաս

րացից խօսել առ այդ առաջի քո, զի արդարև ոչ եմ

արժանի կենաց. զի ոչ են սակաւ յանցանք իմ, զոր գոր–

ծեցի ընդ երկիր քու - այլ դու մեծ արարեր զողորմու

թիւն քո առիս՝ ապրել անձին իմոյ, քանզի սխալանաց

իմոց ես ինձէն վկայեմ: Այլ որովհետև անկաւ ի սիրտ

քո ողորմութիւն առնել ի վերայ իմ ՝ արձակեա զիս ի

տեղի իմ, և ուխտեցից քեղ՝ ոչ ևս ելանել ի պա

տերազմ : Եւ հրամայէր նմա զխնդիրն: Իսկ նորա պատ

րաստեալ՝ մտանէր ի նաւ, ուշ եդեալ անցանէր ընդ

Միջերկրայս և դառնայր յերկիր իւր մեծաւ ամօթով:

Եւ ելանէին ընդ առաջ նորա - ի քաղաքաց քաղաքաց

վայիւք և Ճչովք * և զճակատ Հարկանելով և զմոխիր

ցանելով ի վեր: Իսկ նորա ամօթով մեծաւ կորագլուխ

5

6

4 Ձ.՝ զի անձն քո ահա ի ձեռին իմոյ է

5 Տ. ՝ իսկ

6 Ձ. ՝ Ճչ իւք
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1

3

եղեալ յանդիմաներ և ի նոցանէ բազում` կշտամբանօք

կշտամբէր . և ոչ ինչ աւելի պատասխանի առնէր, բայց

զայս և եթ ասէ. «ոչ կարէի ընդ Աստուծոյ կռուել :

Եւ յետ այսորիկ դնաց ի տուն իւր, և ոչ էարկ սուր

ընդ մէջ իւր մինչև ցօր մահուան իւրոյ:

ԳԼՈՒԽ ԻԵ.

ո

տայր

Յայնմ՝ ժամանակի առաքէ իշխանն Իսմայելի * եշմ

ի վերայ ազգիս Հայոց զՄրուան որդի Մահմետի փոր

խանակ Սեթայ, որում` * արաշն կոչէին: Իբրև Հասանէր

Մրուան ի քաղաքն Դուին՝ յանդիման լինէին նմա նա

խարարք Հայոց: Եւ խօսի ընդ նոսա բանիւք խաղա

ղութեան, և կոչվ ինքն զԱշոտ որդի Վասակայ ի

տանէ բագրատունւոյ, ևև նմա իշխանութիւն պատ

րկութեան ի վերայ աշխարՀիս Հայոց Հրամանաւ Հեշ

մայ, և բազում՝ պատուով պատուէր զնա : Իսկ իմացեալ

որդւոցն Սմբատայ (42) զպատիւն Աշոտոյ , զի մեծացաւ

անձն նորա յաչս * եշմայ և զօրավարին Մրուանայ՝ և

յոյժ խեռութեամբ կէին ընդ նմա, մինչև Հասանէր դրժ

ւթիւն նոցա յականջս * որդւոյն Մահմետի: Եւ վաղ

վաղակի հրամայէ ունել զնոսա, և առաքէր առ իշխանն

Իսմայելի զԳրիգոր և զՂաւիթ , որք էին ի տոհմէ Մա

միկոնեան. և գրէր ամբաստանութիւն զնոցանէն, թէ

8
տու

-

1 S. ՝ յանդիման լինէր: Ձ . ՝ յանա

դիմանիւր

2 2. կշտամբիւր

3 S.
զայն

4 Տ . ՝ արկ

- 5 Ձ. աստ՝ Հէշմ

6 Ձ. ՝ Հրաչ ին

7 Ձ. աստ և ի ստորև՝ աշոտի•

8 I. ՝ յականճս
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1

Հակառակք և խազմարարք են իշխանութեանս Աշոտոյ:

Եւ Հրամայէր տանել զնոսա մանն կոչեցեալ, որ է

անապատ, և դնել զնոսա ի կալանս բանտի մինչև ցվախ

Ճան կենաց իւրեանց:

2

4 5

Իսկ իբրև հաստատեցաւ իշխանութիւն պատրկու

թեանն Աշոտոյ՝ երթայ իշխանն Իսմայելի վասն բըռ

նութեան աշխարՀիս. զի յերից ամաց և անդր արգե

լեալ էր զնախարարացն Հայոց և նոցին Հեծելոցն զխա

ծիթայսն . յանդիման լինէր . եշմայ և խօսէր առաջի

նորա բանս արգոյս և իմաստունս: - Եւ մեծացուցանէր

զնա ըստ արժանւոյն և կատարէր զխնդիր նորա, - և

տայր Հրաման կշռել ի ձեռս նորա ամի ամի հա զերից

ամացն: Եւ յայնմհետէ յաւուրս իւրոյ իշխանութեան

անխափան գայր նոյն սակ արծաթին ամենայն եծե

լոցն:

6

7

ԳԼՈՒԽ ԻՐ .

Յետ այսորիկ զօր բազում` գումարէր Մրուան որդի

Մահմետի և առնոյր ընդ իւր զիշխանն Աշոտ հանդերձ

նախարարօքն և նոցին Հեծելովք, և միաբանեալ ասպա

տակէին յաշխարհն Հոնաց: Եւ մարտուցեալ ընդ քա

ղաքին՝ հարին զզօրս քաղաքին և առին զքաղաքն: Իբ

րև 9 տեսին բնակիչք քաղաքին զՀէնն զօրացեալ ի վե

10

1 S.՝ Էմանն

2 S.՝ դնէր

3 Ձ.՝ զխածիթայսն նախարարացն

Հայոց ...

4 S.. և յանդիման

5 Է Տ . պակասէր՝ և։—Ձ.՝ Հէշմայ

8

6 S.' ըստ արժանի, կատարէր

7 Ձ. ՝ յամենայն

8 Ձ.՝ Հեծելոց : և միաբանեալք

9 Ձ ․՝ և իբրև

10 S.
որ զօրացաւ

8
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սու
րայ նոցա և զի քաղաքն՝ բազումք - ի քաղաք

ա

1

ցւոցն զինչս իւրեանց խորոց ծովուն մատնէին, այլ և

զանձինս խորոց ծովուն տուեալ՝ ծովավէժ խեղդամահ

լինէին : Իսկ զայլ բազմութիւն և զաւարն առեալ զօր

րացն Իսմայելի հանդերձ իշխանաւն Աշոտով՝ դառնայր

Մրուանն ի կողմանցն Հոնաց մեծաւ յաղթութեամբ և

բազում` աւարաւ : - Եւ իբրև Հասանէր - ի շահաստանն

Պարտաւ ՝ 5 որոշէր ի գերելոցն և յաւարէն հնգեակս, և

առաքէր - իշխանին - իւրեանց Հեշմայ և զգացուցանէր

նմա զիրս յաղթութեանն:

•

զօրաց

6

Իսկ նորա ընկալեալ զընծայս աւարին՝ մեծապէս

շնորհակալութիւն մատուցանէր Մրուանայ և նոր

րա, և նախատէր զեղբայրն Մսլիմ, օրինակ բերելով

զքաջութեամբ յաղթութիւնն Մրուանայ: Իսկ նորա

պատասխանեալ ասէր. « ինձ ոչ էր մարտ պատերազմի

ընդ մարդկան այլ ընդ Աստուծոյ. բայց նմա ընդ ան

բան անասունս»: Իսկ Մրուանն զմնացեալ աւարն Հան

դերձ գերելովքն հ բաշխէր զօրացն իւրոց. տայր մասն

Աշոտոյ, և այլոց պատուաւոր նախարարացն ծառայս և

աղախնայս: Եւ ինքն տիրեալ ի վերայ աշխարհիս՝ խա

ղաղացոյց զամենայն յարձակմունս բռնութեան. և զդոլր

ծողս անիրաւութեան, զաւազակսն և զգողսն և զթըշ

նամիսն բարեկարդութեան ծայրակոտոր արարեալ ոտիւք

և ձեռօք՝ փայտիւ - դատապարտէր ի մահ: Եւ լցեալ

4-ը ամ` * եշմայ՝ վախՃանէր :

Ի Տ ․ պակասէր՝ այլ և զանձինս

խորոց ծովուն տուեալ

2 Տ. ՝ առնէին

3 Ձ. ամենայն ուրեք ՝ աշոտիւ, աշոտի...

4 Ձ.՝ բազում աւարաւ ፈ մեծաւ

3

ուրախութեամբ

5 Ձ. ՝ ի պարտաւ

6 Ձ. ՝ գերելօքն

7 S. ՝ սատակէր
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ԳԼՈՒԽ Է .

Եւ տիրէ փոխանակ նորա Վլիթ ամ` մի և կէս:

նա էր այր պնդակազմ` ուժով զօրութեան և վարէր

ըմբշական մենամարտութեամբ, և ուր ուրեք լսէր զա

րութիւն զօրութեան ուժոյ ՝ առաքէր և 2 առ ինքն ---

նէր , զի փորձ անձին իւրոյ գտցէ: Վարէր ընդ նմին

արբշռութեամբ անարգել գիձութեամբ իգախազութեան :

Իսկ Համատոհմ՝ նախարարացն տեսեալ զգործ իշխանին

իւրեանց, զի վարէր անպիտան զազրալից պղծութեամբք՝

հարցին ցհաւատարիմն Հաւատոյն իւրեանց որ անուա

նին ի նոցունց կուռայք, եթէ որպէս խորհիցեն վասն

նորա: Իսկ նոքա պատասխանի տուեալ նոցա ասեն. «ո

րովհետև անարգեաց զպատիւ իշխանութեանս մերոյ, և

էանց ըստ հրաման օրինադրին 5 մերոյ, և վարեցաւ զազ

րալից պղծութեամբ՝ արժանի է մահու, մեռցի »: Իսկ

նոքա ըստ Հրամանին զոր ընկալան -ի կուռայիցն՝ մը

տեալ յարքունական ապալանս՝ գտին զնա թմբրեալ հ

դինեզեղխութեամբ և սպանին զնա սրով. և փոխանակ

նորա կացուցին զՍուլէյման (43) ոi ի նոյն ազգէ յար

քունեան տոհմ:

7

1 Ձ . ՝ զարիութիւն

2 Տ. պակասեր՝ և

3 S. ՝ յանարգել գիճութեան իգա

խաղութեան

4 Ձ.՝ խորհեսցին

4

5 Տ. ՝ օրէնսդրին

6 Ձ. պակասէր՝ թմբրեալը

գինեզեխութեամբ

7 Ձ. ՝ յազգէ

-- 2 .
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-

Y

2
սո

3
և

իսկ Մրուանն իբրև լուաւ զմահ իշխանին իւրեանց

Վոլթի՝ վաղվաղակի կազմեալ զզօրս իւր , և թողոյր

յաշխարհիս Հայոց զԻսահակ որդի Մսլիմի. և ինքն

Հանդերձ ամենայն բազմութեամբ զօրացն երթեալ պա

տերազմէր ընդ ազգին իւրում, որպէս թէ քինախնդիր

եղեալ մահուանն լթի և որդւոյ նորա: - Եւ զոմանս

ի տոհմէ, սպանելոցն գտեալ՝ յանկուցանէր ինքն՝ և

զամենայն արս ազգատոհմի իւրոյ ժողովեալ ինքն,

բազում՝ այլք - յորդւոցն Իսմայելի միաբանեալք՝

լինէին * բանակ մեծ , և խաղացեալք յառաջ՝ անցանէին

ընդ մեծ գետն Եփրատ , և յանդիման լինէին միմեանց

մերձ ի սահմանս Դամասկեայ ի կոչեցեալն Ոուսփայ :

Անդ Ճակատեալք ի պատերազմ` աւուրս բազում՝ Հար

կանէին ի միմեանց բազում՝ Հարուածս: Եւ իբրև լինէր

օրն ընդ երեկս, իբր թէ մերձենալ ժամյետին աղօթիցն՝

ի բաց կային ի պատերազմելոյ, և նստեալ լային զան

կեալսն ի միմեանց. և ամփոփեալ զդիակունսն տային

գերեզմանի, ասելով միմեանս. «մի ազգ եմք, մի լեզու

և մի իշխանութիւն, այլ և եղբարք ևս, և ընդէ՛ր խող

խողեմք զմիմեանս սրով»: - Եւ զայս ասացեալ՝ վա

ղիւն ժամ` տային պատերազմի. և մարտ պատերազմին

յերկարեալ ի մէջ նոցա: Եւ յաղթահարէր Մրուանն

զմիւս կողմն և սպան զՍուլէյման, և կալաւ ինքն զիշ

խանութիւնն ` ամն ըն

6 7

2.' աշխարհիս

2 Ի Ձ. պակասէր ՝ արս

3 2.

4 Ձ. ՝ լինի

բազումք

5 Ձ.. ըռուսփայ

6 S. ՝ զիշխանութիւնն ինքն

7 Ձ . ՝ յամս
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3

Եւ զայն ժամանակս -իշխանութեանն իւրոյ ոչ դա

դարէր պատերազմն յորդւոցն Իսմայելի. քանզի պաշարէր

Մրուանն զքաղաքն Դամասկոս, և մարտ եդեալ խոր

տակեր զդրունսն երկաթիս. և զբնակիչս քաղաքին զոր

դիսն Իսմայելի որք միանգամ յարութիւն՝ հասեալ էին՝

ի չորս ցիցս պրկեալ՝ տաշէին զդէմս նոցա գործեօքն Հիւ

սական սրոց, և այնպէս դառնութեամբ սատակէին ի

կենաց: Եւ զկանայս յղիս հերձուին ընդ մէջ: Եւ զման

կունս արուս դնէին ի մէջ որմոցն միջով չափ, ի վերայ

անցուցանէին զորմոն և այնպէս չարամահ սատակէին

ի կենաց. և զաղջկունսն որ ոչ գիտէին զանկողինս

րուի՝ սոյնպէս * վարէին ի գերութիւն և զայլ խառնի

ճաղանճ բազմութիւնն. քանզի վրէժխնդրութիւն տեառն

էր ի վերայ քաղաքին վասն յաճախութեան չարեաց նոցա:

5

6

7

Աստանօր լնու մարգարէութիւնն Ամովսայ որ ասէ.

«այսպէս ասէ տէր տէր. «ի վերայ երից ամբարշտութեանցն

Դամասկեայ , և ի վերայ չորիցն ոչ դարձայց ի նոցանէն,

փոխանակ զի Հերձուին զյղիս Գաղաադացւոցն * սղոցօք

երկաթեօք: Եւ- առաքեցից հուր ի տունն Ազայելի և

կերիցէ զհիմունս որդւոցն 8 Ադերայ: :ւ խորտակեցից

զնիգս Դամասկեայ, և սատակեցից զբնակիչս դաշտացն

Ովնայ 9, և կոտորեցից զազգն ամենայն յարանց Խա

ռանայ, և գերեսցի ընտիր ժողովուրդն Ասորւոց» 1 օ. քան

զի ի բնակչաց Խառանու - եՀաս նմա կործանումն ըստ

մարգարէին ձայնի:

11

Րայց արժան է ի խնդիր ելանել 2, եթէ զիարդ մար

1 Ձ.՝ արիութեան

2 Տ. ՝ գործովք

3 Ձ.՝ ի վեր անցանէին

4 Ի Ձ. պակասէր՝ և

5 Ձ.՝ այնպէս։ — Տ. ՝ զանկողին

Տ.՝ Գաղատացւոցն

7 Ձ. ՝ ազաէլի

8 Ձ.՝ որդւոյն

9 Ձ. ՝ օվնայ

W

10 Ձ. ասորոց։ — Ամովս 3-5:

11 Ձ. ՝ խառանայ

1 2 Տ. ՝ լինել
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1

գարէս զբոլորիցն ամբարշտութիւն երիս ի վեր յայտա

նելով՝ ի վերայ բերէ զչորրորդն լինել Հրաժեշտ բարկու

թեանն տեառն : Թուի ինձ բազմաբեղուն չարութեամբ

լցեալ քաղաք ամբարշտացն. քանզի - ախտացեալք մտօք

և զդայութեամբ և սրտիւ ՝ 2 կատարէին զերկունս մաՀու

մտացն և զգայութեանց զչարութեանցն առատագոյն

ծնունդս՝ զսպանութիւն, զչարութիւն ընչից և զհեշտ

ցանկութիւնն: Եւ չորրորդ՝ զի ոչ միայն ոչ ակն ‘
NL

նէին այցելութեանն Աստուծոյ, այլ և պատձառ ևս 5

չարեացն զոր գործէին, համարէին զնա որ ամենայն բար

րութեանց է աղբիւր: Եւ այն էր որ զներողութիւն

քաղցրութեանն Աստուծոյ անդառնալի շարժմամբ շար-

ժէր առ ցասումն ամբարշտութեանցն:

1 Տ. ՝ ի վերայ

2 Ձ.՝ զգայութեամբք և սրտի

3 Ձ.՝ զի ոչ ակն ունէին

4 Աս․ (յէջն 131 ) ուղղագոյնս ունի՝

և զցանկութիւն ընչից :

3

ԳԼՈՒԽ ԻԵ.

8

Եւ մինչդեռ ամբոխ աղմկին զօրացեալ յաճախէր

ի մէջ որդւոցն Իսմայելի վասն անհաւատ պատերազմին,

յայնժամ` զերծեալ որդիքն Սմբատայ " ի կալանաւոր պատ

տանդէն. քանզի արձակեցան Հրամանաւ Վլթի ի բանա

տէն: - Րայց յառաջ քան զգալ նոցա յաշխարհէն Ասոր

րւոց սպանաւ Վլիթ, և արգելան անդէն յաշխարհին,

զի ոչ ոք Համարձակեաց նոցա ելանել յաշխարհէն: -

պա իբրև յաճախեաց պատերազմն ի մէջ նոցա , յայն

Ժամ` զերծեալք 9 անկան ի Հայս: Եւ իբրև Հասին յաշ

5 Ձ. և այլևս՝ պատձառ

6 Ձ. ՝ յաճախիւր

7 Ձ.՝ զերծեալք . սմպատայ

8 Ձ. ՝ վլիթի

9 Տ .՝ զերծեա

6
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խարհս * այոց, յետ սակաւ ինչ ժամանակի երթեալք

ի կողմանս Վասպուրական աշխարհին՝ խոշտանգանս և

տադնապ մեծ յարուցանէին ի վերայ երկրին. և հարկա

պահանջ բռնութեամբ վտանգէին զնոսա մինչև Հասա

նէր բողոք աշխարՀիս Հրամանատարն Իսահակ որ

դի Մսլիմի. և արդելոյր զնոսա ի դործելոյ զապիրատու

թիւնն:

1
WIL

3

4

5

6

Ապա իբրև զիրս մարտին և զամբոխ ժամանակին 2

տեսին՝ սկսան վերստին Հակառակ լինել իշխանութեանն

Աշոտոյ. և ամենայն ուրեք ջանային գայթակղութիւն

դնել անձին նորա: Եւ յարձակեալ ի վերայ նորա ի գի

շերի զի էր ի Հանգստեան , և զզօրս իւր սփռեալ ի

գաւառսն՝ կամէին սպանանել զնա. այլ զդացեալ պա-

Հապանքն՝ ազդեցին իշխանին զՀէնն որ եհաս ի վերայ.

և փախստական եղեալ ապրէր “ ի ձեռաց նոցա. իսկ նո

ցա լցեալ բազում` աւարաւ ի գանձուց իշխանին Աշո

տոյ՝ դարձան ի Հետոց նորա: Իսկ նորա իմացեալ զդա

ւաճանութիւն նոցա, զի յաւուրս խաղաղութեան վը

րէժխնդրութիւն չարութեան յուզէին - առնուլ ի նմա

նէն՝ անձնապահ լինէր ի նոցանէն աւուրս ինչ: Եւ ժո

ղովէր զաղխս տան իւրոյ յամրոցն Դարիւնից 8, և զտի

կինն և զամենայն ընտանիս իւր. և թողոյր պահապան

ի վերայ ամրոցին պահել: Եւ ինքն անցեալ գնայր

յաշխարհն Ասորւոց իշխանև Իսմայելի 19 Մրուան

ի զեկուցանել նմա զիրս աղմկին որ ի մէջ նորա և նա

խարարաց իւրոց: Եւ իբրև " եհաս Պատրիկն զօրօք իւ

10
առ

11

1 2.' WR իսահակ

2 Տ.՝ զիրս մարտամբոխ ժամանակին

3 .՝ յանձին

4 Տ. ՝ գիշերի

5 S. զգաւառա
ւն

6 2.՝ ապրիւր. և ի ստորև՝ լինիւր

7 S. խռովութեան

8 Ձ.՝ յամրոցս դարիւնդյ

9 Տ.՝ թողոյր ի վերայ պահապան

զամրոցն պահել

1 () Ձ... ասորոց ... իսմայէլի

11 Ի Ձ. պակասէր՝ իբրև
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և

րովք ի տեղի մարտին՝ բազում՝յաղթութիւն լինէր՝ զօ

րացն Մրուանայ և խորտակումն Հակառակորդաց նորին.

քանզի լուան զՀամբաւ գալստեան նորա, եթէ եՀաս

պատրիկն Հայոց ի թիկունս օդնականութեան և ունի

ընդ իւր ընտիրս - Հեծելոց 1-ա արանց վառելոց: Եւ

զայս լուեալ հակառակորդացն Մրուանայ՝ լքան ի պա

տերազմէն , և Հարուածք մեծամեծք եղեն յաւուր յայն

միկ. պարտասեալք ի պատերազմն՝ " փոքր մի

դադարեցին:

2

3

4

Եւ զայն ժամանակ յորում` էր իշխանն Աշոտ յեր

կրին Ասորւոց՝ կացոյց որդին Մսլիմի ի վերայ զօրացն

Հայոց իշխան՝ զԳրիգոր ի տանէն Մամիկոնեան փոր

խանակ Աշոտոյ: Իսկ Մրուանն տեղեկացեալ զամբաստա

նութիւնն զորդւոցն Սմբատայ և զոր ինչ արար - ընդ

նա Դաւիթ եղբայր Գրիգորի՝ յղէր դեսպան առ որդին

Մսլիմի Իսահակ, որ էր հրամանատար աշխարհիս Հայ

ng, և Հրամայէ ունել զԴաւիթ և տալ ի ձեռս Օք

բայի ումեմն, զի դատապարտեսցէ զնա որպէս և հրա

մայեալ էր վասն նորա: Եւ նա -իբրև ընկալաւ զՀրա

մանն ոչ կարաց յապաղել, այլ նոյնժամայն կոչեաց

նենդութեամբ ունել զնա , և տայր ի ձեռս անողորմ`

դահճի, զոր առեալ կապէր դառն կապանօք և դնէր ի

կալանս բանտի աւուրս ինչ : Եւ գրէ առ Մրուան եթէ

զինչ Հրամայեսցէ: Եւ տուեալ Հրաման՝ ծայրակոտոր

առնել ոտիւք և ձեռօք և փայտիւ դատապարտել ի

մահ: Եւ այսպէս ողորմելի և ծանականաց մաՀու

վճարէր " ի կենաց, որպէս ասացաւ՝ ըստ անհաձոյ ես

5

ու

-

6

7

1 Ձ. ՝ լինիւր

2 Ձ.՝ պարտեալք

3 Ձ. ՝ սմպատայ

42.' տալ ձեռօք բայի

5 Ձ.՝ ի ձեռն

6 S. յաւելոյը ի փակագիծս՝ (ար

ժանի)

7 Ձ. ՝ վճարիւր
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տուծոյ բարուց ատելութեանն ՝, զոր ունէին “ միս

մեանս. զի արդարև չար սերմանցն չար արդիւնաւորու

թիւն, ըստ ասողին բանի:

2

Եւ իբրև այս չարիք ի գլուխ ելանէին՝ դարձեալ

Հաստատէ զիշխանութիւնն Աշոտոյ Մրուան, և առաքէ

զնա մեծամեծ պատուօք * յերկիրս Հայոց: Եւ յայնմհե
ւ

տէ ոչ դադարէր Գրիգոր յերկնելոյ զհակառակութիւն

վասն քինախնդիր լինելցյ կորստեան եղբօրն, թէպէտև

վասն երկիւղի բռնաւորացն առնէր խաղաղութիւն -ընդ

Աշոտոյ բանիւք միայն. այլ սրտիւ ոչ միտեցաւ զհետ

իշխանութեան նորա. քանզի սպասէր Հասանել ժամու,

յորում` Հասանէր կամացն խորհրդի:

3

ԳԼՈՒԽ Ի.Օ.

1

6

1 ւ մինչդեռ տակաւին յերկարէր * մարտ պատերազ

մին ի մէջ նոցա՝ յայնժամ` խորՀեցան ամենայն նախա

րարք աշխարհիս ընկենուլ զլուծ հնազանդութեանն և

ապստամբել և ի բաց կալ ի հնազանդութենէն Իսմայե

լի: Յոր խորհուրդ յորդորեաց զնոսա - Գրիգոր որ ի

Մամիկոնեան տոհմէ: Եւ զայս խորամանկութիւն նիւ

թէր վասն Հանելոյ զիշխանութիւնն յԱշոտոյ : Եւ եր

կեալ ամենայն նախարարք -Հայոց իշխանն Աշոտ ՝

Հարկեցուցանէին զնա կամակցել և միաբանել անօդուտ

խորհրդին:

1 S.' զոր ոչ ասացաւ Հաճոյ Աս

տուծոյ բարք ատելութեանն

2 Ձ. ՝ պարգևօք

3 S.՝ մօտեցաւ

4 Տ. ՝ երկարեր

ո

5 Ի Տ . պակասեր՝ Գրիգոր որ

6 Ձ.՝ նիւթէր հանելոյ իշխանու

թեանն աշոտի

7 Ձ. պակասէր՝ զնս
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2

Եւ տեսեալ իշխանին զմիաբանութիւն նախարարացն

և նոցին Հեծելոց, զի առ հասարակ յեղեալք էին զՀետ

անօգուտ խոլրհրդին՝ վարանէր յանձն. և կոչեցեալ զմի

մի ի նախարարացն իւրոց՝ բազում՝ բանիւք թախան

3էլ ոչ մտանել ի գործ ապիրատութեանն և ՝ ասէր. «ով

եղբարք, ոչ տեսանեմ՝ խոՀական մտաց զգործ անզդայու

թեանդ , այլ անուղղայ խորհուրդ և բանս տարար

պարտս. քանզի ահա նուազունք են զօրքս մեր ի միջ

բռնութեանն Իսմայելի, և ոչ կարեմք զդէմ` ունել զօրաց

նոցա, և ոչ զերկիր մեր Հանել ի բերանոյ վիշապացն:

Եւ միայն աշխատութիւն և վտանգ Հասուցանեմք ի

մտածմունս մեր. այլ եթէ կամեսջիք " ընդունել զխը

րատ իմ՝ ոչ արասցուք զբանդ զայդ, և Հարկեսցուք նո

ցած որպէս ցարդ ևս, և կալցուք զստացուածս մեր,

զայգիս, զանտառս և զանդաստանս մեր» : Եւ ոչկամե

ցան ընդունել զխրատ իմաստութեանն նախարարքն

Հայոց. այլ դիմադարձեալ ասեն. «եթէ ոչ միաբանեսցիս

ի խորհուրդս մեր՝ ոչ մնասցէ - քեզ և ոչ մի ոք ի զօ

րաց քոց. չկարեմք ժուժկալել տագնապիս յորում՝ կայ

երկիրս Հայոց»: Իսկ ապա Հաւանեալ ակամայութեամբ

իշխանին Աշոտոյ՝ առնէր միաբանութիւն ընդ Գրիգորի

և ընդ այլոց նախարարացն, և դնէին դաշինս ուխտի

միմեանս միջնորդութեամբ տէրունեան նշանին՝ անա

նենգ պահել զսէր միաբանութեանն:

և

9

6

5

1 Ձ. ՝ վարանիւր

2 Տ․ ՝ կոչեալ

3 Ձ․՝ և բազում

4 S.՝ զի

5 Ձ .՝ անուղղա

10

Եւ իբրև զայս դաշինս Հաստատէին՝ 0 մեկնէին ի

Հրամանատարէն որ ի վերայ աշխարհիս, և երթեալք
-

6 Ձ .՝ զմտածմունս

7 S.՝ կամիջիք

8 Ի Ձ. պակասէր՝ նոցա

9 Ձ.՝ նշանին տէրունի

10 Ձ. Հաստատել
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1

պաստանէին յամուրս աշխարհին Տայոց հանդերձ ամե

նայն ընտանեօք իւրեանց և ամենայն աղխիւք. և ա

պաստանեալք առաւել ի զօրս արքային Յունաց որք

էին ի կողմանս Պոնտոսի. քանզի էր ի մէջ նոցա ուխտ

խաղաղութեան Հրամանաւ կայսերն Կոստանդնի: Եւ

ամենայն որդիք յանցանաց երթեալք ” խառնէին ի գունդ

ապստամբութեանն, որք ոչ Ճանաչէին զերկիւղն Աստու

ծոյ և ոչ զահ իշխանաց և ոչ զպատիւ ծերոց, այլ իբ

Արև այլազգի և օտարացեալ՝ ասպատակ սփռեալ գերէին

զեղբարս և զազգակիցս իւրեանց, և բազում` աւարա

ռութիւնս առնէին, խոշտանգանաւ 3 և դանիւք տան

ջանս ածեալ ի վերայ եղբարց իւրեանց:

Յաղագս որոյ ստրջացեալ ներողութիւնն Աստու

ծոյ՝ քակեաց զմիաբանութիւն նոցա . զի և ոչ զամն ող

ջոյն յաջողեաց նոցա զգործ ապիրատութեանն, այլ անա

դէն ի մօտոյ մեկնեալ ի նոցանէն իշխանն Աշոտ՝ գայր

Հասանէր ի գաւառն Ռագրևանդ ի գիւղն Հազր ፈ በ

մանք ի նախարարացն ընդ նմա , և կամէր միաբանել

ընդ որդիսն Իսմայելի: Անդ ուրեմն նենդեալ նախա

րարքն որք ընդ նմայն էին՝ զեկուցանէին չարասէրն

Գրիգորի զիրս խորհրդին : Իսկ նորա զվաղնջուց խորա

Հեալ դաւաճանութիւնն ի գլուխ կամեցեալ տանել՝ վաղ

վաղակի կազմեր զզօրս իւր, և Հետամուտ եղեալ զկնի

նորա՝ իբրև զագռաւ ընդ լերինս ընթացեալ Հասանէր

ի գիշերի ի վերայ նորա , և պաշարէր զկայս Հանգստեան

նորա, գիտացեալ զերկմտութիւն զօրաց նորա, զի ոչ b

կին ի թիկունս օգնականութեան: Եւ ըմբռնեալ զնա՝

տայր ի ձեռս ծառայիցն Դաւթի, և հրամայէր բառ

6

1 S.' որ

2 Տ. ՝ երթեալ

3 Տ .՝ խոշտանգանաւք

4 S.
որ

5 Ձ .՝ խորՀրդոյն

6 S.
ադռաւ



124

նալ զլուսաւորութիւն աչաց նորա. և ստուերամած

խաւարաւ նսեմացուցանէր զբոլոր աշխարհիս պարծանս

և ի խոր տխրութեան պարփակէր ոչ միայն զանձն նո

րա, այլ և զամենայն Համատոհմ նախարարս ազգին իւ

րոյ: Որոց յետոյ իրազեկ եղեալ՝ ոչ ինչ կարացեալ օգուտ

դործել. այլ նստեալ միայն ողբովք և աշխարանօք լայ1

ին, զի անկեալ կործանէր 2 պսակն պերճութեան ի դըլ

խոց նոցա. և յայնմհետէ բառնայր փառք ազդիս Հայոց:

4

5

Իսկ բարեդրուժն Գրիգոր որպէս ի մեծ արիութենէ

դարձեալ՝ անկանէր ի քաղաքն Կարնոյ. և առաքէր ի .

կողմանս կողմանս աւետիս զյաղթութեան իւրոյ: Եւ

յետ բազում` աւուրց Հասանէր ի վերայ նորա դատաս

տանն Աստուծոյ ըստ արժանի դործոց իւրոց. քանզի

ուռուցեալ որովայն նորա ՝ ուժգին վտանդիւ տագնապէր

զանձն նորա. և այնպէս սատակէր ի կենաց անյիշատակ

բարձեալ ի միջոյ: Եւ փոխանակ նորա կացուցին իշխան

զեղբայր նորին զՄուշեղ սակաւ ինչ ժամանակս:

6

Իսկ Աշոտոյ կալեալ զիշխանութիւնն ամս 1 է փա

ռաւորապէս պատուով քան զամենայն առաջին իշ

խանսն՝ Հանդիպէր դաւող նենգութեանն. և կեցեալ

յետ այնորիկ ամս -րդ՝ վախճանէր * բարւոք ծերու

թեամբ, և եդեալ ի տապանի փառաւորապէս ի կայս

Հանգստեան իւրոյ ի գիւղն Դարիւնս:

8

9

1 Ձ.՝ ող օք

2 - Ձ. ՝ կործանիւր

3 - 2. ՝ յայսմհետէ

4 Ձ .՝ զաւետիս յաղթութեան

5 Ձ. պակասէր՝ նորա

62. judu

7 Տ. ՝ քան զառաջինսն, որ նախ քան

զամենայն իշ խանսն որյառաջ քան

զնա

8 Ձ. ՝ վախճանիւր

9 Ձ. ՝ ի գեղն
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ԳԼՈՒԽ ԻԷ.

3

կայ ևս 1 մեզ դառնալ յառաջին շարս կարգի՞ պատ

մութեանս: անզի մինչդեռ Մրուան ունէր զիշխանու

թիւնն Իսմայելի, և մարտնչէր ընդ իւր ազգին՝ դար

ձեալ այլ մոլեկան Հուր Հրդեհի բորբոքեր ի կողմանց

արևելից յերկրէն Խորասան աշխարհին: Քանզի իբրև

տեսին ամենայն նախարարք որդւոցն Իսմայելի, զի զօրա

ցաւ ի վերայ նոցա անհանդուրժելի վտանգ յիւրեանցա

յոցն՝ ջանային զապրիլ անձանց գտանել. յորոց ոմանք

ի նոյն տոհմէ օրէնսդրին 5 իւրեանց Հատուածեալք՝ փա

խըստեայ անկանէին ի Խորասան յաշխարհն և թագըս

տեամբ կէին անդ ժամանակս ինչ: Ապա յետ այնորիկ

միաբանեալ զզօրս Խորասան աշխարհին՝ կացուցանէին

զօրավարս ի վերայ նոցա զԿահաթբա և ղերու-Մսլիմ

ոմն , որ էր խորամանկ աստեղագիտական աղանդովն : Եւ

սոքա միաբանեալք սպանին զՀրամանատար աշխարհին,

և զզօրս նորա յինքեանս դարձուցեալ և զայլ բազմու

թիւն խառնիճաղանձիցն աշխարհին, որք տագնապեալք

էին յանՀնարին բռնութենէ Հարկապահանջիցն՝10 սկսան

տակաւ յարձակիլ ի կողմանս Ասորեստանի. որոց ընդ

դէմ՝ երթեալ զօրքն Մրուանայ՝ ոչ կարէին զդէմ` ունել

այնմ` ամբոխին, զի ի տեառնէ էր խորտակումն և իշխա

նութեան նորա: Եւ զբազումս Հարեալ սատակէին և

9

11

1 S.՝ կայ և

2 .՝ շարակարգ

3 Ձ. ՝ բորբոքիւր

4 Ձ . ՝ խորասանայ

5 ... յօրէնսդրին

6 Ձ. ՝ կացուցանէր

6

10 Ձ. ՝ Հարկապահանջացն

11 Ձ . ՝ խոտորումն

7

7 Ձ . ՝ զապումսլիմ

8.՝ յաստեղագիտական աղանդն։—

Ձ.՝ աստղագիտական

9 S.՝ տագնապեալ էին
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սու

1

զայլսն փախստ կան առնէին գունդք Աբդլայիցն (44 ) որ

կոչին որդիք Հ եշմայ: Եւ ինքեանք յառաջ մատուցեալ՝

անցանէին ընդ գետն Տիդրիս, և նուաՃէին զբազում՝

քաղաքս Հնազանդեալ ընդ նոքօք. և զամենայն զօրս :

զոր միանգամ` առաքէր Մրուան ընդդէմ`նոցա ՝ խորտա

կեալ ջախջախէին , և ցմեծ բանակետղն Տաճկաց եկողա

զամենեսեան Հնազանդէին: Իսկ բնակչացն Ակողայ և Ռաս

րայ՝ տեսեալ զբռնութիւն զօրութեան նոցա՝ ձեռնտու եղեն

և յաւելան ի զօրս նոցա : .Օոր զգացեալ Մրուան՝ տադ

նապաւ մեծաւ վարանէր, և բացեալ զխանութս գանձուցն

արքունեաց՝ սփռէր զօրացն: Եւ վառեալ զինքն բազմու

թեամբ զօրացն՝ ելանէր ընդդէմ նոցա : Եւ իբրև Հար

սանէին միմեանս և յարդարէին Ճակատ Ճակատ

և խառնէր * պատերազմն՝ բազումք լինէին վիրաւոլրք ի

կողմանցն երկոցունց ”, և անթիւ - դիակունք դաշտացն

տապաստ անկանէին. և յերկարաձգէր * պատերազմն Մ ի

մէջ երկոցունց մինչև ի գլուխ ելանել ամին այնմիկ :

Իսկ ի վերանալ յամին 1օ վեցերորդի իշխանութեանն Մը

րուանայ՝ Հասանէր՝ ի վերայ նորա վրէժիսնդրութիւն Աս

տուծոյ, խնդրել ի ձեռանէ նորա զարիւն զոր եՀեղ յազ

գէն իւրմէ:

5

6

8

9

10

Եւ զօրացեալ զօրք Եբլլայի՝ 12 յարձակէին ի վերայ

նորա գազանաբար, դիմեալ Հասանէին ի բանակն Մը

րուանայ, և Հարեալ սատակէին ի նոցունց Հարուածս

սաստիկս յոյժ յոյժ : Ջրի ասեն լինել զթիւ անկելոցն 13

1 Ձ. ՝ մատուցեալք

2 2.

3 Ձ․ ՝ ջախէին

4 2.'
պասրայ

5 Ձ.՝ ելանիւ- ր

6 Ձ. ՝ խառնիւր

7 Տ. ՝ երկոցուն

8 2. յերկարաձգիւր

9 Ձ. ՝ յամին

10 Տ . ՝ ի վերջանալ ամին

11 Ձ.՝ Հասանիւր

1 2 Ձ . աստ և ի ստորև ՝ ապալա, ապօ

տլայի

13 զթիւ անկելոցն լինել
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ի միում` նուագի յա արանց Հեծելոց, մինչև գնալ յարե

նէն վտակք առուաց, և ի գոլորշիս արեանն լինել մէգ և

մութ ամբաւ: Եւ զմնացորդս զօրուն առեալ արկին ի

մէջ բանակին Մրուանայ և Հասանէին մինչև ի դղեկաց

ձև կազմած պարտակին և ի վրանն Մրուանայ, և զնա

ինքն Հարեալ սատակէին: Եւ զայս ամենայն չարիս և

դղրդմունս պատերազմաց և զառմունս քաղաքաց և

Հեղմունս արեանց կատարեալ ամն 1 ՝ վախճանի 2:

ԳԼՈՒԽ Ը .

4

Եւ տիրէ ընդ նորա Աբդլայ, և առաքէ զեղբայր իւր

զմիւս Աբդլա շրջել ընդ ամենայն աշխարհս իշխանու

թեանն իւրոյ : Որ նախ ելեալ յաշխարհս * այոց՝ բա

զում վշտօք և նեղութեամք վտանգէր զամենեսին և

Հասուցանէր ի չքաւորութիւն տնանկութեան, մինչև

պահանջել հարկս և ի մեռելոցն: Եւ զամենայն բազ–

մութիւն որբոց և այրեաց -չարալլուկ տառապեցուցա

նէր. վտանդէր զքահանայս և զպաշտօնեայս

ծային խորանին խոշտանգանօք և քքօք այպանութեան

և գանիւք ՝ ի յայտ ածել զանուանս վախՃանելոցն և զըն

տանիս նոցուն: Խոշտանգէր և զբնակիչս աշխարհիս

բռնագոյն և դառն Հարկապահանջութեամբ, առնուլ ըստ

գլխոյ բազում` զուզէս (45) արծաթոյ, և դնել կնիք կա

պարեայ յամենեցուն պարանոցս:

"

1 Ձ .՝ յամս

2 S.՝ վախճանէր։ — Ձ .՝ վախջանի

wwwnLW

3 S.՝ իւրոյ իշխանութեան

4 Տ․ պակասէր՝ և
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5

2

3

Իսկ տոհմ` նախարարացն որ կամաւ և որ յակամայ

յաճախէին տալ ընծայս ձիոց ջորւոց և հանդերձից

պատուականաց և զայլ մթերս ոսկւոյ և արծաթոյ, որ

պէս զի կարասցեն լնուլ զբերան վիշապին - որ յարձա

կեալ էր - ապականել զերկիրս: - Եւ նորա լցեալ զանյա

գութիւն չարընկալ որովայնին՝ անցանէր ընդ կողմն

Պարսից և Մարաց մինչև յաշխարհն Խորասան, և ան

դուստ յԵգիպտոս և ի Պենտապոլսական աշխարհն

մինչև ց Ափրիկայ: Եւ ամենայն ուրեք ուր և Հասանէր՝

զյափշտակօղ բարս ագահութեանն իբրև զվարմ` ձգեալ

ի տամբիոն՝ որսայր զկենաց մարդկան զՀետևանս, մինչև

կոչել յիւրական ազգէն անուն զլացութեան նորա Հայր

դանգի. զի որպէս բանից կարգ է ասել՝ զդանգ առաւել

քան զԱստուած մեծարէր: Եւ իբրև գնացեալ մեկնեցաւ

յաշխարհէս, թողոյր Հրամանատար դատաւորութեան

և Հարկապահանջութեան ի վերայ աշխարհիս Հայոց

զԵզիտ որդի Ուսագի:

6

Եւ եզիտ կացուցանէր ի վերայ աշխարհիս իշխան

ի նախարարացն Հայոց զԻսահակ որդի Րագարատայ ի

նոյն տանէ իշխանին Աշոտոյ, որ էր որդի Հօրեղբօր նոր

րա, այր գեղաղէշ երեսօք և երևելի Հասակաւ և ազ

նուական բնութեամբ և ծանօթ երկիւղին Աստուծոյ:

Եւ առաջնորդէր զօրաց իւրոց ակամայութեամբ կոխել

զաշխատութիւն մարտիցն ուր և առաքէր. զի յայնմ

Հետէ Հատաւ սակ արծաթոյն, որ գայր ամի ամի յար

քունուստ զօրացն Հայոց: Եւ զհամար Հեծելոցն - պա

Հանջէին յիշխանացն. և Հարկ լինէր ի տանց իւրեանց

1 F Տ. պակասէր՝ և

2 Ձ. ՝ ջորոց

3 Տ . ՝ ի Պենդապոսական։— Ձ . ՝ յաշ

խարին

4. Ձ ․ ՝ յափրիկայ ։—Օր . Տալ. ՝ Ատեք

5 Ձ . ՝ տամբին

6 Ձ . ՝ յեզիտ

7 - Ձ . ՝ յամի յամի, և ի ստորև՝ ցամս
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Հանդերձել զգունդս զօրացն և զընթացս զրավաստակ

աշխատութեանցն ողջ պահել:

1

3

Եւ Աբդլայն լցեալ զ↑ ' ամ իշխանութեանն վախ

Ճանէր: Եւ առնոյր զիշխանութիւն նորա եղբայր նո

րին միւս Աբդլա ամս իթ:

ԳԼՈՒԽ Թ .

6

ի սորա աւուրս շարժեալ թագաւորն Յունաց ի

կայսերական արքունեան մտիցն՝ . բազում և ծանր ամ

բոխիւ գայր հասանէր յաշխարհն Կարնոյ ի քաղաքն

որ կոչի Թէոդուպոլիս: Եւ իբրև յական թօթափել

կործանէր զդղեակ պարիսպ “ ամրոցին արքայն կոստան

դին որ էր որդի Լևոնի , և բացեալ զտուն գանձուցն՝

բառնայր բազում` կշիռ ոսկւոյ և արծաթոյ. գտանէր ի

գանձի անդ զնշան տէրունեան խաչին, զոր առեալ

ներ ընդ ինքեան: “Նա և զզօրսն քաղաքին և զբնակեալսն

ի նմա Սառակինոսս բառնայր նոցին ընտանեօքն յաշ

խարհն Յունաց: Եւ բազումք ի բնակչաց գաւառացն

խնդրեալ յարքայէն, զի ընկեսցեն զանուր լծոյ ծառայ

ութեանն Իսմայելի յանձանց և գնասցեն զկնի նորա:

Եւ նորա տուեալ Հրաման, վաղվաղակի Հանդեր

ձեալ-զաղխս իւրեանց՝ խաղացին յառաջ, ապաւինեալք

ի զօրութիւն - տէրունեան խաչին և ի փառս արքային.

թողին զերկիր ծննդեան իւրեանց, և Հատուածեալք

անկան ի կողմն արքային բարեպաշտի: Իսկ ի գալ միւ

1 Տ. ՝ զերրորդ

2 Ձ. ամենայն ուրեք ՝ վախջանէր,

վախջանիլ .

5

3 Ձ. ՝ առնէր

4 Ձ. ՝ մտին

5 Ձ .՝ Հասանիւր

6 S.՝ զդղեակապարիսա

---

9
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սոյ ամին կազմեալ Եզիտն զզօրսն որ ընդ ձեռամբ իւ

րով՝ երթայր Հասանէր ի քաղաքն Կարնոյ և արկանէր

մարդահարկ ի վերայ աշխարՀին. և Հաւաքեալ զբաղ

մութիւն անթիւ՝ կացուցանէր գործավարս ի վերայ

գործոյն, և փոյթ յանձին կալեալ շինէր զխրամատեալ

պարիսպ քաղաքին: - Եւ ածեալ արս յորդւոցն Իսմայե

լի բնակեցոյց ի նմա նոցին ընտանեօք՝ պահել զքաղաքն

և զգուշանալ ի թշնամեացն: Եւ կարդեաց նոցա պատ

րաստութիւն կերակրոց յաշխարհէս Հայոց:

2

ԳԼՈՒԽ 1 Լ.

4

5

Յայնմ ` ժամանակի ոչ դադարէր ամբոխ աղմկի Հե

ռութեան անօրէն ազգին յաշխարհէս: Քանզի ամե .

նայն ուրեք զբնական իւրեանց չարահնարութիւնն ոչ

լքին յանձանց որդիքն ելիարայ. այլ իժաբար դիմեալ

անաստուած 3 ոմi որում` անուն էր Սուլէյման, և ընդ

նմա որդիք յանցանաց ի կողմանցն Պարսից՝ ասպատա

կէին ի կողմանս Վասպուրականի, գործելով զանար

ժան բարս սննդակից չար սերմանցն: - Որոց ի դիմի Հա

րեալն նախտրարք ի տանէն Արծրունեաց - Սահակ և

Համազասպ սակաւ արամբք ՝ անկան ի մէջ թշնամեացն:

Իսկ նոքա իբրև տեսին զի նուազունք էին՝ ի մէջ ար

կեալք * կամէին սպանանել: Իբրև տեսին Սահակ և Հա

մազասպ զհէնն զարթուցեալ ի վերայ, և զի ոչ ուստեք

փախուստ գտանէր՝ 9 սուր ի գործ արարեալ զբազմու

8

6 Ձ. ՝ Հարեալք

7 $ տանն

8 S. ՝ արարեալք

9 Ձ. ՝ գտանիւր

1 Ձ. ՝ իզիտն

2 Ձ․՝ խեռութեան

3 Տ. ՝ յանաստուած

4 Տ ․՝ ի կողմանս

5 Ձ ․ ՝ ի կողմն

1

7
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1

թիւն թշնամեացն խողխողէին , և ինքեանք դիմեալ

ընդ տեղի մի ամբոխին զերծանել ջանային:

ո

4

Անդ կարեվէր խոցեալ Համազասպ ՝ անկանէր 2 յերիր

վարէն. և պատեալ զնովաւ թշնամեացն 3 սպանին: Եւ

Սահակ իբրև ետես զսպանումն եղբօրն, յաղագս յաձախ

սիրոյն զոր ունէր եղբայրն մատնէր զանձն ի մահ .

և ի խոնարհ անկեալ * յերիվարէն՝ կարթակոտոր առնէր.

և ինքն զայրագին անձամբ մենամարտէր և զբաղումս

դիաթաւալ կացուցանէր, մինչև խնդրել զվրէժ արեան

եղբօր իւրոյ: Եւ ապա պարտեալ ի մարտին վախճա

Նէր : Եւ այնպէս վճարէին ի կենաց ընտիրնախարարքն,

որք ծ էին որդիք Վահանայ Արծրունւոյ :

5

Իսկ ապա յետոյ ազդ եղեալ եղբօր նոցա Գագկայ

9

10

և այլոց նախարարացն որ ընդ նոսա՝ ելանէին ի տեղի

մարտին վայիւք և ձչօք . այլ ոչ կարացին Հասանել

թշնամեացն: Դարձան ողբովք և աշխարանօք թաղել

զմեռեալսն: Իսկ թշնամիքն դարձան ընդ նոյն Ճանապարհ.

որ ապա յետոյ սակաւ մի . անկաւ ի ձեռս Գագկայ երծ

րունւոյ և սպանաւ Սուլէյմանն և բազումք 12 ընդ նմա:

11

1 Ի Ձ. պակասէր՝ զբազմութիւն

2 Ձ. ՝ անկանիւր

ԳԼՈՒԽ ԼԵ

Եւ մինչդեռ ունէր - զՀրամանատարութիւն - իշխա

նութեանն զիտ՝ 13 յղէր դեսպան
ո
արքայն Հիւսիսոյ,

3 Ձ ՝ թշնամիքն

Ձ․՝ խոնարհեալ

5 S.
որ

6 Ձ. ՝ արծրունոյ

7 S. L
1

8 Ձ. ՝ գագկա

9 2.4

10 2.' ողբop

11 Տ .՝ յետ սակաւ միյ

12 Տ. ՝ և բազումք այլ

13 Ձ.՝ իզիտ. և ի ստորև՝ յեզտի

8

*
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3

4

5

որում` Խաքանն կոչէին , և խնդրէր առնել խնամութիւն

ընդ նմա. որպէս զի ի ձեռն այնորիկ արասցէ ուխտ խա

ղաղութեան ընդ նմա և ընդ զօրս Խազրաց: Եւ Հա

ւանեալ արքայն Խազրաց՝ տայր զքոյրն իւր նմա կնու

թեան, որում անունն էր Խաթուն. և առաքէր ընդ նմա

նաժիշտս և աղախնայս և ծառայս բազումս: Եւ կեցեալ

Խաթունն սակաւ ինչ ժամանակ՝ վախՃանէր : Եւ բար

ձաւ ուխտ խաղաղութեանն որ ի մէջ նոցա. քանզի իբ

րև դաւով նենգութեամբ Համարեցան զմահ նորա: Եւ

դումարեալ զօր բազում՝ տայր ի ձեռս * զօրավարի միոջ,

որ սնուանեալ կոչիւր Ոաժթարխան, ի գնդէն Խաթիր

լիթբերայ . և առաքէր ի վերայ աշխարհիս որ ընդ ձե

ռամբ զտի: Որոց սփռեալ զասպատակս իւրեանց ըստ

Հիւսիսոյ դետոյն հզօրագունի որ կոչի օ Կուր առնուին

բազում՝ գաւառս, զէջար, զողա, զՈստանի, զՄարզ

պանեան *, զ * աբանդ, զԳեղաւու, ղաքէ, զեխ , ըզ

Խինի, զԿամբեխՃան, զԽողմաղ: Այս գաւառք աշխար

Հին Աղուանից : Առին և զցանկալի դաշտն -Րաղասա

կան, յորում` անթիւ բազմութիւն հօտից և նախիրք

անդէոց բազմաց , զորս առին յաւարի: Առին և յաշ

խարհէ իշխանութեանն Վրաց գաւառս եօթն, զուչք,

ղուէշկափոր, զՁելթդ , զԾուքէթ, զl էլիսցէ, ըզ

Թիանեթ և զրկ *: ւ հաւաքեալ զբազմութիւն գե

“

-

1 Ձ . ՝ կոչիւր

2 Ձ.՝ ժամանակս վախջանիւր

3 Ձ. ՝ իմացան

4 Ձ .՝ ի ձեռն

5 Ձ.՝ խաթիրլիդբերայ

6 Ձ. ՝ կոչիւր

7 2.' զբազում՝

8 S. ՝ զՈստան մարզպանեան:

S.՝ ոստանի՝ մարզպանեան

9 Ձ.՝ պրիխ

――

12

Օր .

10 Տ .՝ զԽողմազ։ — Զանուանս գաւա

ռացդ տես յԱշխ ․ Խոր . յէջն 606 :

11 Տ . ամենայն ուրեք՝ Աղվանից, Աղ

վանք...

12 Ձ. ՝ անդւոց... զոր

13 Ձ.՝ զքուեղդափոր , զչելթդ

14 Տ.՝ զՎէլիսցիխէ, զԹիանէթ, զերկ:

—ՋանուանսգաւառացդտեսյԱշխ .

Խոր. յէջն 605 :
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րեստանեացն և աւար բազում ՝ դարձան ի բնակութիւնս

իւրեանց: Եւ ոչ կարաց ընդոստախօս պատագրոսն այն

Համբառնալ զգլուխն իւր, որ ունէր զիշխանութիւն հը

րամանատարութեան աշխարհիս Հայոց, այլ միայն ղօ

ղեալ իբրև զանբան կալով ՝ ոչ ինչ թուէր նմա կործա

նումն աշխարՀին:

Իսկ ապա յետ սակաւ ինչ ժամանակի Հատուածեալ

Նոյն վիրագն, որ էած ստուերածս 2 ի վերայ երկրին -

ղուանից՝ գայր միաբանել ընդ իշխանին Իսմայելի. և

յղեալ յաշխարհն Ասորւոց պատանդ զորդի իւր՝ ինքն

վաղվաղակի վախՃանէր * սրով մերձ ի դրունս Աղուանից:

3

ԳԼՈՒԽ ԼՐ .

5Ասացից և վասն ապստամբին այնմիկ, զոր նախ

ռաքէր Աբդլա յաշխարհս Հայոց, խ որում՝ ալէչ կոչէ

ին. որ էր այր անօրէն և արիւնահեղ, յորմէ բազումք

զգուշացեալ անձնապահ լինէին . քանզի ոչ կարէին յայն

ժամ` այնպիսի նեղութեան տանել: Էին ոմանք ի նախա

րարացն *այոց, որք մերժեալ լքին զժառանգութիւնս

իւրեանց և փախստեայ անկան յաշխարհն Յունաց,

պաւինեալք կայսրն Կոստանդին: Իսկ Գագիկ որ էր

տէր Արծրունեաց տանն, իբրև ոչ գտանէր տեղի փա

խստեան՝ անդէն գաղթէր յամրոցն որում` “Նկանն կո

չեն . և ժողովեալ ինքն զնախարարս աշխարհին նո

ցին Հեծելովք ° , և ելեալ ասպատակ սփռէր զկողմամբք

1 2.' պատագարուն

2 Տ.՝ ստուեր

3 2. ասորոց պատանդս

ዘቢ

4 Ձ.՝ սատակիւր

5 Տ . յաւելցյը աստ՝ դարձեալ

6 Ձ .՝ հեծելօք

-

11
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4

JUL

5

6

7

Ատրպատական աշխարհին, ի .Ջարևանդ գաւառ , ի

Ռուտակս և Ջիդռջյ 2 , ի Տասուկ, ի Գազնակ, ի Յոր

մի , ի Սուրենապատ 3 և ևս մերձակայ գաւառսն,

յորում` գործէին գործ անհաճոյ Աստուծոյ, նմանեալ

անօրինաց, որ ոչ վայել էր քրիստոնէից: Պահանջէր և

հարկս * յաշխարհէն բազում` տագնապաւ խոշտանգեալ.

և գայր Հասանէր ի գաւառն *եր, յորում` վայրի Հա

սանէ ՈուՀ ո զօրավար Իսմայելացւոց, և ընկենոյր

բազում` վիրաւոր՛ի զօրուէն Հայոց և զայլսն փախստա

կան ընկենոյր յամուրն “Նկան . և ինքն շրջէր զգաւա

ռօքն Վասպուրակսնի, զի կարասցէ որսալ զնա յորո

գայթ իւր : Ապա իբրև տեսանել տէրն Արծրունեաց

զիորտակումն զօրաց իւրոց՝ ոչ ևս կարաց ելանել ի գործ

անօրէնութեանն. այլ անկեալ յամրոցն՝ դադարէր

սակաւ մի: Յետոյ այլ զօր եկեալ ի վերայ նորա, որոյ

զօրագլուխ էր Մուսէ՝ պաշարեալ պահէին զամրոցն ամ

մի: Եւ իբրև ոչ ինչ կարէր ստնանել՝ դաւով նենգեալ

կոչէր ի խաղաղութիւն, և ըմբռնեալ տայր ի ձեռն իշ

խանին Իսմայելի: - Եւ նորա արկեալ զնա * ընդ կապա

նօք՝ դնէր ի կալանս -բանտի յանհանդուրժելի նեղու

թեան և պահանջէր ի նմանէ զարծաթն, զոր Հարկա

պահանջութեամբ ժողովեալ էր յերկրէն Պարսից:

L

8

9

Իսկ նորա ոչ խնայեալ ի գանձս, որչափ գտանէր ° ի

ձեռին նորա 1օ , զի թերևս կարասցէ շահել զկեանս իւր.

այլ ոչ ինչ օգտեալ անդէն վախՃանէր 12 ի տառապանս

11

.
1 Ձ. ՝ ի զարաւանդ գաւառի

2 Ձ. ՝ իրուտակս և ի չիդռեց

3 Ձ. ՝ սորենապատ

4 Ձ. ՝ ի մերձակայ

5 Ձ․ ՝ զգործ

6 . Հարկ

7 Տ . ՝ զնա որսալ

un

8 Տ. պակասէր՝ զնա

9 Ձ. ՝ գտանիւր

10 Տ. յաւելոյր աստ ի փակագիծս՝

( տայր)

11 Ի Ձ. պակասէր՝ այլ

12 2. WL անդէն վախջանիւր
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-

բանտին, իբրև զայլ մի յանարգաց: Եւ զորդիս նորին

ղՀամազասպ և զՍահակ յոլով ժամանակս կալեալ ի

կապանս՝ ապա ուրեմն անկուշեալ կամք չարաշուք դահ

Ճին՝ Հաճեալ հաւանութեամբ հաշտէր -ընդ նոսա պա

տուելով, և առաքէր յերկիրս Հայոց:

ԳԼՈՒԽ Լ .

Օսոյն ժամանակս - ի հրամանատարութեան զի

տին և յիշխանութեանն Աբդլայի միւսոյ յոյժ ծանրա

ցաւ անուր լծոյ Հարկապահանջութեան ի վերայ աշ

խարհիս Հայոց. քանզի դժոխաձև ադահութիւն անա

համբոյր թշնամւոյն ոչ շատացաւ ուտել զմարմինս ընտ–

րելոց րիստոսի Հօտիս և ըմպել զարիւն իբրև զջուր

զարհամարհանս նոցա. այլ Համօրէն զբոլոր երկիրս Հայ

ոց արկանէր ընդ անհանդուրժելի վտարանդիւք . զի

վախճանեաց զդիւտ արծաթոյ ի յերկրէս, և ամենայն

ոք - տալով զպաճարանս ընչից իւրեանց՝ ոչ գտանէին

ղդինս փրկանաց անձին իւրեանց օ. և չար կտտանօք, գե

լարանօք և կախաղանօք և դառն տանջանօք կեղէին

զկեանս մարդկան: Յորմէ փախստեայ եղեալ բազումք

յայրս և ի փապարս երկրի՝ ղօղեալ թագչէին. և ոմանք

ձիւնահեղձ 8 և դետավէժ լինէին վասն անտանելի աղե

տիցն . զի ոչ էր դիւտ զոր հայցէինն, դտանել 10 պահան

ջումն սակի արծաթոյն, այլ ըստ գլխոյ արանց. որովք

7

11

12. quyết

2 Ձ . ՝ յեզիտի

5

3 2. ոչ շատացաւ զմարմինս... ուտել

4 S. վտանգիւք

5 Տ . ՝ գիւտ

6 ... ընչից իւրոց ՝ ոչ գտանէր..

անձին իւրոյ

7 S. ի յայրս

8 Տ . ՝ ղօղեալք... ձիւնահեղձք

9 Ձ .՝ աղէտիցն

10 Ձ .՝ գտանէր

11 S. ըստ գլուխս
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1

"

թափուր մնացեալք յամենայն ստացուածոց՝ կապէին

կապանօք տնանկութեան երկիրս Հայոց, և առհասարակ

Ճաշակէին ի հնոցէ ՝ աղքատութեան նախարարք և մե

ծամեծք: Թէպէտ և բազում անգամ` բողոքէր իշխանն

Սահակ և Հայրապետն տէր Տրդատ որ ի տանէ նախա

րարացն Վանանդ գաւառի՝ այլ ոչ լուաւ զաղաղակ

նոցա :զիտն որ ի վերայ հարկին էր յաշխարհիս : Ռար

ձրացեալ բողոք տրտնջմանն Հասանէ առ Աբդլայն, և

խրոխտացեալ կոչէ ինքն զԵզիտն և փոխանակ նորա

առաքէ զագար որդի Մսլիմայ: Եւ յետ ոչ բազում՝-

ժամանակի, զի և ոչ զամ` մի ողջոյն տևեալ Ռագարն,

կոչէ զնա ինքն առանց իրիք պատՃառի, և առաքէ

զ* ասան. քանզի մեքենայոյզհ խորամանկութիւնն յոր

դորէր խոնարհեցուցանել զերկիրս Հայոց ի տեղիս չար

չարանաց, մանաւանդ թէ ոչ նա, այլ կամք ուղղչի իշ

խանացն - կատարի, որում` ի վերուստ վկայել բարկու

թիւն դոլ բազմութիւն մարախոյն և կարկուտք և ե

րաշտութիւնք անձրևաց: Այսոքիկ ցոյցք 9 բարկութեանն

ի վերայ մեր :

սու

6

7

8
-

10

11

Իսկ իբրև եկն Հասան որդի Կահաթրայ1 րամա

նատար ի վերայ երկրիս Հայոց, և ընդ նմա գունդ բա

զում` իտոհմէ Խորասան աշխարհին, - որք առաւել

դառնութեամբ յաճախ գործէին զզազրագործութիւն

և բազմացուցանէին զաղէտս և զհեծութիւնս աշխար

Հիս, զի որպէս նախ քան զայս պատմեցաք՝ 13 ի տեառնէ

ፈ

1 Ձ.՝ թափուրք

2 Ձ. ՝ ի Հնոց

3 S.՝ աշխարՀիս

4 Ձ.՝ Հասանեն

5 Ձ. աստ և զկնի՝ պաքար

6 Ձ.՝ մեքենայօղ

7 Ձ ՝ թէև

4

8 - Ձ. ՝ մարախոցն

9 S.' 5

10 Ձ. ՝ կաՀաբդայ

11 Տ .՝ Հրամանատու

1 2 Ձ.՝ գունդք բազումք

13 Տ .՝ պատմեցաւ
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կարծրանային սիրտք նոցա առ ի վրէժխնդրութիւն չա

րեաց մերոց. զի արդարև սով և սուր և սասանութիւն

յաձախէր յազդապետութեան նորա: - Եւ ես առ այսո

քիւք արհամարհութիւնք հայրապետաց, այպանութիւնք

եպիսկոպոսաց, դան և խոշտանգանք քահանայից, իշխա

նաց և նախարարաց քարշանք և քայքայութիւնք.

րում` ոչ կարացեալ հանդուրժել զօրագլուխք աշխար

հիս՝ Հեծէին և հառաչէին յանհանդուրժելի տագնապէն.

քանզի զռամիկ բազմութիւն մարդկան խոշտանգէին ազ

դի ազգի չարեօք, զոմանս փոկաՀարութեամբ - լլկէին

վասն Հարկապահանջութեան դառնապէս , և զոմանս

գելարանօք և կախաղանօք, և զոմանս մերկացեալ 2 – ի

զգեստուցն՝ արկանէին ի մէջ լճից յաւուրս դառնաշունչ

ձմերայնւոյ , և կարգէին ի վերայ * պահապանս, զի չար

չարեսցեն զնոսա, և այնպէս չարալլուկ կտտանօք կեղէ

ին զկեանս նոցա , զոր պատմել ոչ կարեմք զաղետիցնօ

պատմութիւն:

4

2 Ձ․՝ մերկացուցեալ

3 S. ՝ ձմերայնոյ

4 Ի Ձ. պակասէր՝ ի վերայ

ԳԼՈՒԽ ԼԴ .

Յայսմ` վայրի Ճառեցից զվայրենամիտ ազգին Իսմայ

ելի զխստասիրտ դառնութիւնն ի գլուխ ելեալ. քանզի

իբրև տեսին նախարարք Հայոց զվտանգ տարակուսա

նացն հասեալ ի վերայ ինքեանց՝ եդին զոգի ի ձեռին

իւրեանց և ձեռնամուխ եղենյիրս, զոր ոչ կարէին վը

7

1 S.՝ վասն դառն Հարկապահանջու 5 Ի Տ. պակասէր Հատուածդ, սկսեալ

թեան, և ի բառիցս ՝ և այնպէս

n

6 Ձ.՝ զաղէտիցն

7 Ձ.՝ որ
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Ճարել , վասն զի նուազունք էին: Այլ սակայն լաւ հա

մարեալ զմահ քաջութեամբ քան զկեանս վտանգաւոր՝

ձեռնամուխ եղեն յիրս ապստամբութեան, և ի բաց կա

ցին ի հնազանդութենէն Իսմայելի: Եւ սկիզբն բանիս

այսորիկ լինէր ի ձեռն Արտաւազդայ, որ էր ի տանէ

Մամիկոնէից. որոյ երթեալ ի մայրաքաղաքն Դուին՝ 2

կազմութիւն մեծ առնէր զօրաց իւրոց. և ստանայր անդ

զէնս և անօթս պատերազմի, և վառէր զինքն զրահիւք

և սաղավարտիւք * և ամենայն սպառազինութեամբք ”, և

մտերիմ` զինքն երևեցուցանէր զօրացն Իսմայելի, իբր

թէ մարտնչել ընդ թշնամիս նոցա կազմիցի: Եւ որո

շեալ զինքն ի միաբանութենէ նոցա՝ Հասանէր ի գաւառն

Շիրակ ի գիւղն Կումայրի, և սպանանէր զհրամանա

տար հարկին: Եւ որ ինչ գտանէր * ի ձեռին նորա

ռեալ՝ Համբառնայր ամենայն տամբ իւրով, գնայր ի կող

մանս Վրաց աշխարհին, և ընդ նմա ամենայն նախա

րարք աշխարհիս: Եւ - հասեալ համբաւն ի քաղաքն

Դուին, եթէ այս ոճիրք դառն գործեցան յորդւոցն

Հմայեկի՝ վաղվաղակի առնոյր զօր բազում՝ ՄաՀետն,

և զՍմբատ որդի Աշոտոյ զսպարապետն Հայոց և զայլ

նախարարսն, և հետամուտ լինէր զկնի նոցա. Հասանէր 10

յաշխարՀին րաց ի գաւառին որ կոչի Սամցխէ . և

կալեալ զկիրճսն՝ թափէր ապուռ ինչ յաւարէն. և ընո

վարեալ փախստական առնէր յաշխարՀէս Հայոց:

Իսկ նոքա երթեալ 2 պատսպարէինյաշխարհին :

գերացւոց. և ստանայր անձամբ զիշխանութիւն անձին

8
-

9

ww

1 Ձ. ՝ լինիւր

2 - Ձ . աստ և զկնի՝ դվին դվնայ

3 Ձ . ՝ զանօթս

4 2.
սաղաւարտիւք

սպառազինութեամբ

6 Ձ. ՝ ցուցանէր

5 S.'

6

7 Տ . ՝ իբրու թէ

8 Ձ. ՝ գտանիւր

9 Ձ. ՝ օձիրք

10 Ձ . ՝ լինիւր... Հասանիւր

11 Ձ. ՝ սամսխէ

12 Ձ. ՝ երթեալք

.
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իւրոյ ի վերայ Եգերացւոց և ի վերայ էռիցյ , որ ፊ

Վիրք: Եւ ի ձեռն այսր գործոյ առաւել զայրադնևալ

Հրամանատարն Հասան՝ վաղվաղակի առաքէր յամե

նայն կողմանս իւրոյ իշխանութեանն զբռնութիւն Հար

կին ժողովել մեծաւ ստիպով. և յոյժ սաստկանայր Հե

ծութիւն աշխարհիս ի պահանջողաց հարկին. քանզի

ամենևին նուազեալ էր գիւտ արծաթոյ յաշխարհէս

* այոց : Անդ ուրեմն շարժէր սիրտ նախարարի ուրումն

ցասմամբ, որ էր որդի արահատաց կոմսի ի տանէ Մա

միկոնեան, որոյ անուն էր Մուշեղ: Սա միաբանեալ ընդ

իւր զոմանս ի նախարարացն Հայոց՝ ի բաց եկաց ի Հր

նազանդութենէ Իսմայելի. և գտեալ զոմանս յորդւոցն

Իսմայելի ի գաւառի իւրում և ի տան իւրում`, որք
և

կեալ պահանջէին ի նմանէ զարիւնս ոմանց սպանելոց

ի տոՀ իւրեանց՝ խողխողէր զնոսա ի սուր սուսերի

իւրոյ: Եւ ինքն դաղթէրօ յամրոցն Արտագերոյ * Հան

դերձ տամբ իւրով:

..

7

1 Ձ. ՝ վեռիա

2 S. և վաղվաղակի

3 2. արդ

Եւ ելեալ նոյնժամայն ի դաւառն Րագրևանդ, և

ընդ նմա արք է , և ըմբռնեալ զպահանջողսն Հարկին,

որում` անունն էր Ապումձուր և զորս ընդ նմա՝ Հա

րեալ սատակէր ի սուր սուսերի իւրոյ. և լռեցուցանէր

զպահանջումն Հարկին յերկրէս: Եւ իբրև այս այսպէս

վճարէր՝ ժողովէին առ նա ամենայն վշտատեսք և վը

տանգեալք հոդւով: Եւ յայնմհետէ զարթեան յամենայն

կողմանց թշնամիք ի վերայ նորա 1 : ւ նախ քան զայս՝

յորդւոցն - Իսմայելի ի քաղաքէն Կարնոյ Հասանէին ի

9

11

4 2.' որ էր ի տանէ

5 Տ. ՝ իւր

6 Ձ.՝ գաղթիւր

7 Ձ.՝ արտագերայ

8 S.' արք վեթսուն

4

9 Ձ․ ՝ վճարիւր

1() Ձ . ՝ նոցա

1. S. այլք յորդւոցն
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վերայ նորա, որք էին - իբրև արք երկերիւր, վառեալք

կուռ սպառազինութեամբ. յորոց վերայ Հասեալ ի գի

շերի ի գիւղն Խարս սակաւ արամբք, զի էին բանա

կեալ ի մէջ այգեստանեացն, շուրջ կացեալ զնոքօք՝ փը

լուզին զդուզնաքեայ պատուար այգեստանեացն, զի էր

կարկառակոյտ քարանց առանց հողոյ. և յանչափ դը

դրրդմանէ քարանցն րախեալ երիվարացն՝ զբազումս

ռաթուր հարեալ սատակէին. և առեալ զզէնս և զկա

պուտ անկելոցն՝ տայր զօրաց իւր , և զերիվարս և զա

մենայն կազմած զինուց. և ինքն խաղացեալ գնայր ի

կողմն ամրոցի իւրոյ:

111

1 Ձ.՝ ի գեղն

2 Ձ.՝ զդուզնաքեա

3 Տ . ՝ ի ձեռն

դ Ձ. ՝ ի գեօղն

5

1

.
li.

ուշ

Եւ իբրև այս լուր աղետի Հասանէր ի քաղաքն

րու-ին
զօրավարն Իսմայելի Մահմետ՝ յամենայն

կողմանց տագնապ մեծ յառնէր ի վերայ նորա. և գու

մարեալ զզօրս քաղաքին Դունայ՝ տայր ի ձեռս 3 զօրա

դլիի միում, որում անուն էր պունճիպ, ելանել ի

խնդիր վրիժու արեան սպանելոցն: -Եւ առեալ զօրավա

րին այնմիկ զընտիրսն Հեծելոց իբրև արս ՝

դեալ ընդ պողոտայն արքունի՝ հասանէր ի գաւառն

Րագրևանդ ի գիւղն ՝ Ռագաւան: Անդ ի վերայ Հասա

նէր նոցա Մուշեղ և ընդ նմա արք իբրև մալր

տուցեալք ընդ միմեանս՝ օգնութիւն ի տեառնէ վաղվա

ղակի Հասանէր “ ի թիկունս գնդին Մուշեղայ . ևፈ բա

զում՝ Հարուածս Հարեալ սատակէին ի զօրացն Իսմայե

լի , և զմնացեալսն ի փախուստ դարձուցեալ՝ Հետա

մուտ լինէին մինչև յաւանն ԱրուՃ, և զբազումս ձռա

5

6

Ձ. պակասէր՝ և

6 կամ ըստ Ձ. Հասանէր վաղվա

ղակի

7 Ձ. ՝ մուշեղի

8 S.՝ զմնացորդսն
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քաղ առնէին, մինչև զնոյն ինքն - զզօրագլուին Հարեալ

սատակէին: Եւ մեծաւ յաղթութեամբ դարձեալ ի Հե

տոց նոցա ՝ լնուին բազում աւարաւ յաւարէ թշնամեացն:

Եւ փախստեայքն անկան իքաղաքն Դուին

կաւք ի բազմաց: Որոց ընդ առաջ լինէին Համազգիքն

արք և կանայք վայիւք և չօք, Հող ի գլուխ լինելով,

զՃակատ -Հարկանէին և զօձիս պատառէին, և ողբովք

աշխարանօք լնուին ամենայն փողոցք լայնանիստ

քաղաքին: Եւ ահ մեծ անկանէր ի վերայ Սառակինոս

գնդին. և
ոչ լինէր նոցա Համարձակ ելանել քան զքա

ղաքն. այլ անձնապահ լինէին յամրութեան քաղաքին:

Ապա իբրև զայս յաջողուած գործոյ տեսանէին նա

խարարք Հայոց՝ ամենեքեան միամտեալ ընթանային ըզ

Հետ անմիտ խորհրդին. զի կարծէին լցեալ զժամանակ

իշխանութեանն Իսմայելի ° , և մանաւանդ պատրեալք

առաւել ի կարծիս առն միոյ մոնոզոնի, որ մոլորութեան

Հոգւովն շարժեալ՝ * մարգարէանայր սնոտիս և ընդու

նայն ասելով. «ահա մերձեալ է ժամանակ փրկութեան

ձերոյ. զի այժմ՝ ընդ Հուպ դարձցի գաւազան թագաւո

րութեանն միւսանգամ` ի տուն Թորգոմայ, առնուլ ձեռք

զվրէժ յազգէն Իսմայելի. և դուք մի զանգիտէք յերե

սաց նոցա , թէ նուազունք իցէք, զի մի այլ ի ձէնջ հա

լածեսցէ զհազարսն, և երկուքն զբիւրսն. զի զպատե

րազմն ձեր տէր պատերազմեսցի. զօրացարուք, մի զան

գիտէք»: Եւ այսպէս տեսիլ սուտ և ըղձանս ի ստից օր

ըստ օրէ պատմէր նոցա, որում՝ առՀասարակ Հաւս

7

----

1 Տ. ՝ Ապաընդառաջ լինէին նոցա։—

Ձ. ՝ ընդ յառաջ

.
2 Ձ. ՝ լնոյր

3 Տ . ՝ Սառակինոսի

4 S. յումպէտս յաւելոյը 58412107 ի փաս

1

ww

3

..

կագիծս՝ ( արտաքս)

5 Ձ․՝ զի կարծէին զժամանակ իշ

խանութեանն իսմայիլի լցեալ

6 Ձ.՝ մոլորութեամբ... շարժեցեալ

7 .՝ և բաղձալի սրտից
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ցեալ՝ տեսանօղ զնա կոչէին: Եւ յայսմ բանէ ամենե

քեան պատրեալք՝ գրգռեցուցանէին զմեծ սպարապետն

Սմբատ որդի Աշոտոյ՝ Հաւանել այնմ` խորհրդի: Իսկ նա

իբրև յակամայ կամաց շարժեալ յիւրմէ, հաստատուն և

յանխոնարհելի խորհրդոցն՝ չոգաւ զկնի խաբեբայ և մո

լեկան առնն այնորիկ:

1

1 Ձ. ՝ տեսօղ

2 Տ . ՝ իբրև արք

3 S. ՝ յայնոցիկ

* Ձ․ ՝ թէոդոսուպօլիս

3

4

Եւ ժողովեալ ամենայն նախարարք այոց ի մի

վայր՝ առնէին միմեանս երդմունս և դաշինս ուխտի՝

կեալ և մեռանել ընդ միմեանս: Եւ այսպէս միախուռն

ժողովեալք միմեանս՝ արք իբրև ջ զի բազումք

ի ռամիկ ժողովոց եկեալ խառնէին ի գունդն նոցա. և

Համբարձեալ գնացին ի կողմանցն այնոցիկ * պաշարել

զքաղաքն Թէոդուպոլիս * որ է Կարնոյ քաղաք:

պաշարէին զնա պատնիշօք , և զամենայն ժամանակս

ձմերայնւոյն 6 մարտ եդեալ կռուէին ընդ նմա, կանգնեալ

զնովաւ մահարձան, և Հատանէին վէտս ծակուց արտաս

քուստ ի քաղաքն. այլ ոչ ինչ կարացին ստնանել, բայց

որչափ սակաւ ինչ ի քարէ մեքենայիցն, որովք

կէին ի քաղաքէն:

Ե

Իսկ Աշոտ ի տանէ Բագրատունեաց, որդի իշխանին

Սահակայ , զի էր այր խոՀական ՀանՃարով՝ ոչ միաբա

նեաց ի գործ վնասակար աղէտին. այլ և զնոսա ևս իը

րատէր, ի բաց թողուլ զվնասակար կարծիսն՝ զոր ունէին

ի վնասակար խրատուէ մոլեկան մոնոզոնին, և անձնա

պահ լինել անձանց և ընտանեաց նոցին, զի ասէր «ման

կունք է.ք և կրտսերագոյնք " Հասակաւ. և դիտեմ` եթէ

ոչ կարէք զդէմ` ունել զօրութեան բազմագլուխ վիշա

5 S.՝ պատնշօք

6 S.՝ ձմերայնոյն

7 Ձ. ՝ կրտսերագոյն

wwww
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-

պին, զի հզօր է զօրութիւն նորա և անթիւ բազմու

թիւն ընդ ձեռամբ նորա, և անչափ պատրաստութիւն

զինուց ի գանձս նորա. և ամենայն թագաւորութիւնք

որք Հակառակ կացին իշխանութեան նորա՝ փշրեցան

որպէս զանօթ բրտի. զի թէ * ռովմայեցւոց թագաւո

րութիւնն ոչ կարաց Համբառնալ զձեռս ի վեր, այլ

սարսեալ դողայ * յերեսաց նորա, և ոչ յանդգնել ընդ

դէմ՝ տէրունեան Հրամանին. զի և դուք չէք անտեղեակ3

ամենայն զօրութեան արքային Յունաց , քաջութեան

անձին նորա և բազմութեան ևի պատրաստութեան

ղօրաց նորա, զի ամենևին ընդ միտ անգամ` ոչ էառ. ա

ծել զմտաւ առնուլ զաշխարհս Հայոց ի ձեռաց նորա.

Կոստանդին որդի Լևոնի, որ մենամարտեալ ի միում`

աւուր ընդդէմ՝ ահաւոր գազանացն՝ սպան զառիւծն իբ

րև զուլս այծեաց: Արդ որ զայս ոյժն զօրութեան

նէր՝ այնպէս ընթադրեալ է յահէ չարաթոյն գազանին

որ ապականէ զերկիր. իսկ դուք յով արդեօք ապաւի

նեալ , և կամ՝ որով զօրութեամբ և որով ուժով կարէք

զդէմ՝ ունել անյաղթելի իշխանութեան նորա: Այլ արդ

եթէ Հաճոյ թուի անձանց ձերոց՝ ընկալարուք զխրատ

իմ, քանզի զօդուտն ձեր և զպիտոյսն և զանդորրու

թիւն աշխարհիս տեսանեմ՝ ես. զի այս լինի ելք գոր

ծոյդ, կամ՝ դառնալ ձեղ և մտանել ընդ հնազանդու

թեամբ նոցա, և հանդարտել և կեալ խաղաղութեամբ

յերկրիս ձեր , և կամ` մերժիլ փախստեամբ Համօրէն ըն

տանեօք յերկրէս ձերմէ, և լքանել, թողուլ զժառանգու

թիւն Հարցն ձերոց - զբնակութիւնս ձեր , և 8 զանտառս

ո

6

1 Ձ.՝ նոցա

2 S. դողաց

3 Ձ ․ ՝ տէրութեան

դ Ձ. ՝ և զբազմութեան

7

; Ձ ՝ ուժ

6 Ձ. պակասէր՝ և Հանդարտել

7 Ձ . ՝ մերժել

8 b S. պակասէր՝ և



144

1

և զանդաստանս, նա և զդերեզմանս - Հարց - ձերոց, և

երթալ բնակիլ նժդեհութեամբ ընդ ալքային Յունաց:

Եւ կամ`թէ ոչ՝ անկանիցիք ի ձեռս նեղչաց ձերոց - ի

միում՝ աւուր, և անախորժելի մահուամբ բառնայցեն

զձեզ ի կենաց , զի գիտեմ` ես
անաստուածու

թեան իշխանին Իսմայելի, զի ոչ դադարէ մինչև կատա

րէ զկամս անձին իւրոյ»:

զբարս

3

Իսկ նոքա ոչ ընկալան զոր լուան . զբանս խրատու

օգտութեանն յընչաց քերէին, իբրև զխրատ նենգու

թեան. քանզի յոյժ Հաւանեալք էին * ստապատում` առն

մոլորելոյ, որ օր ըստ օրէ յորդորէր զնոսա կալ պնդա

կազմ` ի գործն առաջարկեալ և մի ինչ երկմտութեամբ

ստգտանել զանձինս. որոյ անուղղայ կամակորութիւն

ջախջախուն խորհրդին անդէն ընդհուպ երևէր . զի քա

կեալ ի միմեանց անմիաբանք լինէին: .Օ.ի նախարարք

տանն Արծրունեաց Համազասպ և եղբարք իւր և ሞ

նորին մնացին անդէն ի կողմանս Վասպուրական աշ

խարհին. և Վասակ որդի Աշոտոյ և որք ի տոհմ -

մատունեացն և Տրունեաց՝ մնացին անդէն, ոմանք յա

մուրն բերդի ի Դարիւնս գեօղ և ի ծագն Մակուայ , և

ոմանք ի ձորն Արադեղտայ հ ամրացեալք՝ սփռէին շուրջ

զգաւառօքն ի պէտս կերակրոց և անդրէն դառնային յա

մուրս իւրեանց:

և

6

2

Իսկ զօրքն Տաճկաց որ ի Դուին քաղաքի՝ ելեալ

ասպատակէին ի տեղիս տեղիս գաւառաց որ շուրջ զին

քեամբք, և առնէին աւարառութիւնս և Հեղմունս

րեանց ի գիւղն 8 Պտղունս և ի Թալին և ի Կողը, և

7
lll

1 Ձ. ՝ անկանիք

2 S.՝ օգնականութեանն

3 S. Հաւանեալ էին

4 Ձ . ՝ երևիւր

5 Ձ ․ ՝ գեղ և ի ծակն մակու

6 S.՝ Արագեղտ

7 Ձ. աւարառութիւն

8 S.՝ ի գեօղն

"



145

յայլ բազում` տեղիս սուր ի գործ արարեալ՝ զբազումս

դիաթաւալ կացուցանէին:

1

.

Իսկ ի գալ գարնայնոյն գունդ կազմէր իշխանն Իսր

մայելի ի վերայ երկրիս Հայոց, և գումարէր ,զընտիրս

Հեծելոց իբրև արս ջ ընտիր երիվարաւ և կուռ սպաս

ռազինութեամբ ի տոհմէ Խորասան գնդին, և տայր ի

ձեռս զօրավարի միոյ որում` անունն էր Եր. և առաքէ

զնա յինքենէ ի լայնանիստ և ի Հռչակաւոր անուն քա

ղաքէն, զոր շինեաց ինքն Աբդյա ապաւէն ամրութեան

Հզօրագոյն և անառիկ պարսպով ամրացեալ, որ անուա

նեալ կոչէր Ռաղդադ :

1 Ձ. ՝ զընտիր

2 Ի Տ. պակասէր՝ և

3 Ձ ․՝ կոչիւր պաղտատ

4 2. ասորոց

܃

5

Եւ Համբարձեալ զօրավարին ի կողմանցն Ասորւոց՝ 4

գայր Հասանէր յաշխարհս Հայոց ի քաղաքն Խլաթ,

մեծաւ զգուշութեամբ և բազում պատրաստութեամբ

ղինուց : Իբրև մտանէր ի քաղաքն՝ տեղեկանայր իքաղա

.քացւոցն անտի -զորպիսութիւն զօրացն Հայոց, եթէ

քանիք և եթէ ոյք իցեն զօրագլուխք , և եթէ միա

բանք իցեն ի սէր միմեանց եթէ երկբայք, - եթէ քաջա

յաղթք իցեն եթէ յամրեղք, եթէ ունիցին պատրաս

տութիւն զինուց եթէ ոչ: Օայս ամենայն տեղեկացեալ՝

պատրաստէր ըստ նմին զզօրագլուխս զօրաց իւրոց:

Իսկ Աշոտ որդի Սահակայ, զի էր ի քաղաքին յայն

միկ՝ 8 զեկուցանէր զգալուստ թշնամեացն նախարարացն

Հայոց, զի ուր ուրեք և իցեն, ի մի վայր գումարեսցին9

կեալ և մեռանել 1օ ի վերայ միմեանց: Իսկ նոցա անհա

ւատալի թուեալ իրք Հրովարտակին՝ համարէին, (թէ ) ՝

10

5 Ձ. ՝ անդի

6 S.. և ոյք իցեն զօրագլուխ

7 Ձ.՝ զօրագլուխ

8 Ձ. ՝ այնմիկ

9 Ձ.՝ գումարեսցեն

10 Տ.՝ կալ և նռանիլ

11 Թողաք այսպէս ըստ Տ.

10



146

1

դաւօղ խորամանկութեամբ կամի փրկել զքաղաքն ի պա

շարմանէ անտի 1, իբր մտերիմ` զինքն ցուցանել Իսմայե

լացւոցն. և զայս առեալք ի միտ՝ անընկալք եղեն բար

նից նորա, այլ տակաւին զառաջի արկեալն իւրեանց խո

կային կատարել: Ապա յետ այսորիկ գումարէին նախա

րարք ազգին Արծրունեաց զզօրս Վասպուրական աշ

խարհին, ամազասպ և եղբարք իւր և որք ի տոհմ

Ամատունեաց և զօրքն որ ընդ նոսա: - Կոչէին ի թի

կունս օգնականութեան զՎասակ որդի Աշոտոյ, զեղ

բայր Սմբատայ սպարապետի ի տոհմ Րագրատունեաց

և զզօրսն նորին. և խաղացեալ յառաջ՝ երթային ի

վերայ երձէշն աւանի՝ բրել զնա ի հիմանց և զզօրսն

որ ի նմա՝ Հարկանել սրով:

և

2

4

Եւ իբրև Հասանէին ի գաւառն Առբերանի ի գիւղն

Ռերկրի՝ նային միմեանց գումարութեան: Եւ զբազում

յաշխարհականացն հրապուրեալ զկնի ինքեանց ՝ ի Հե

տիոտս տանէին, ի մարտ պատերազմի: Եւ մինչդեռ զայս

խորՀուրդ առՀասարակ կամէին կատարել՝ վաղվաղակի

Հասանէր 5 առ նոսա - լուր զօրացն Իսմայելի. քանզի ե

կեալ ոմն պատմեաց նոցա, եթէ զօր բազում յորդւոցն

Իսմայելի Հասեալ ի վերայ ՝ սպասէ ձեզ: - Որում՝ ոչ

սացեալ Համազասպ տէրն Արծրունեաց՝ հարուածովք"

տանջէր զնա իբրև զհրապուրիչ ստութեան. և ինքն

խրոխտացեալ գնաց ի վերայ երՃէշն աւանի հանդերձ

զօրօքն իւրովք : Եւ իբրև մօտ Հասանէին ի քաղաքա

դիւղն՝ բնակիչք քաղաքին յառաջ զգացուցին ի քա

ղաքն Խլաթ Ամ զօրավարն Իսմայելի զգալուստ

անո

8

ቢ

1 Ձ. ՝ աստի

2 Ձ . ՝ կոչէր

3 Տ․ ՝ ի գեօղն

4 Ձ . աստ և զկնի ՝ Հետիոտս

5 Ձ.. Հասանիւր

6 Ձ. ՝ Հարուածօք

7 Ձ . ՝ իւրօք

Տ Ձ․ ՝ և բնակիչք

3
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4

ዘቢ

նախարարացն Հայոց: Եւ նորա - խաղացեալ բազմու

թեամբ զօրացն՝ դայր և դարանամուտ լինէր մերձ ի1

գիւղն Արէշ: Եւ մինչդեռ մարտնչէին գունդն Հայոց

ընդ ամրոցին՝ վաղվաղակի յարեան դարանամուտքն - ի

թագստենէն և զեղան ի վերայ զօրացն Հայոց, և ի

փախուստ դարձուցեալ՝ կոտորեցին զմեծ մասն Հետևակ

զօրուն որ յաշխարհաբնակ մարդկանէն էին. քանզի էին

մերկք և առանց զինուց և անհմուտք պատերազմի. որք

միանգամ` Հանդիպեալք դառն լուսոյ աւուրն այնորիկ,

ի սուր անողորմ` մաշեցին զնոսա. և ոմանք վտանգի

տարակուսանացն գետավէժ և ծովահեղձ լինէին: - Իսկ

ի տոՀմ նախարարացն վախՃանեցան արք է, որք էին

ի նոցանէն երեքն ի տոհմէ Տրունեաց և մինն ուրծայ ի

գեղջէ. իսկ որ յռամիկ ժողովոյն վախճանեցան՝ էին իբ

րև ա մարդ: Եւ այլք ի փախուստ դարձեալք ՝ Հա

զիւ ուրեմն զապրուստ անձանց գտանէին: Եւ եղև չա

րըմբեր նեղութիւն վտանգիս այսորիկ յամսեանն Հրո

տից, որ օր չորրորդ էր ամսոյն յաւուր շաբաթու: Եւ

թշնամեացն Հետամուտ եղեալ՝ հալածէին զզօրսն Հայ

ոց մինչև ի տեղին որ կոչի Տայ գիւղ . և ապա դարձան

ի Հետոց նոցա և առնէին ուրախութիւն մեծ ի բար

նակն իւրեանց:

5

6

1 Ի Տ . պակասէր՝ և

Ձ Ձ. ՝ լինիւր

3 Ձ . ՝ դունդքն

i Ձ․ ՝ Հեղան

- I. ՝ մի ի Յուրծայ

2

3

Յայնժամ` ոչ սակաւ յաՃախեր 8 Հեծութիւն աշխար

Հիս Հայոց, և ուրացողաց թշնամեացն ցնծութիւն և

Հրձուանք. քանզի նոյնժամայն շունչ կլեալք՝ 9 դարձեալ

յարձակէին, ուշ եդեալ ելանել յառաջին պողոտայն ար

6 Ձ.՝ չարամբեր նեղութեան

7 Տ. ՝ գեօղ

8 Ձ . ՝ յաճախիւր

9 S. ՝ կալեալք
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քունի ընդ դաւառն Ապահունիս: Հասանէին ի գաւառն

Ռադրևանդ ի գիւղն Արձնի. անդ Հարկանէին զբանակս

իւրեանց ու եզերբ գետոյն որ ընդ նա անցանէ . և ընդ

նոսա ամենայն արուեստականք և 2 յարդարիչք զինուց.

որք պատրաստէին զէնս և անօթս պատերազմի :

2

3

Մտ

4

Իսկ այն զօրք, որք պահէին զքաղաքն կարնոյ՝ Հա

սուցանէին զնա մերձ յապականութիւն. քանզի

կացաւ սով ի քաղաքին, և կամէին յակամայ տալ

զ.քաղաքն ի ձեռս: Եւ իբրև եհաս զրոյց պարտութեան

դնդին ի քաղաքն -Կարնոյ՝ յայնժամ` լքաւ սիրտ արանց

պատերազմողաց զօրացն Հայոց և թոյլ ետուն պաշար

ման քաղաքին: Եւ թէպէտ կարօղ էին և մեկնել ի կողմ

Յունաց և ապրեցուցանել զանձինս ի չարասէր ապիրա

տութենէ զրպարտողացն՝ սակայն - լաւ Համարեցան

զմահ անձանց քան տեսանել զկորուստ աշխարՀիս և

զանպատուութիւն եկեղեցեաց Քրիստոսի: - Եւ - զայս

զմտաւ ածեալ՝ թէպէտև նուազունք էին քան զթիւ

թշնամեացն՝ ինքնակամ յօժարութեամբ դիմեցին ի

վիշտն և ժողովեալ զգունդս իւրեանց իբրև արս է ՝

գնացին ` ի քաղաքէն Կարնոյ ', անցանէին ընդ սահմանս

Ռասենոյ ի գաւառն Բագրևանդ: Իսկ և իսկ անցեալ

ընդ գետն Արածանի՝ յարձակէին արիութեամբ սրտի ի

վերայ թշնամեացն. և բացագոյն երկու վտաւտնօք զա

տուցանէին զաղին իւրեանց և զերիվարս. և ի հետի

զայրադնեալ պատրաստէին ի մարտ պատերազմի

թշնամեացն: Ելանէին ապա և 8 գունդք թշնամեացն-

ի վերայ նոցա բազում` պատրաստութեամբ:

6

ոտս

որ անցանէ ընդ նա
1 2.'

2 Տ . պակասէր՝ և

3 Ձ.՝ զանօթս

4 Տ. ՝ էին կարօղ

“

5 S.՝ Համարեցան ընտրել

6 Ի Ձ. պակասէր՝ գնացին

7 Ձ. կարնու

8 2. L ապա

a
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1

Եւ ընդ ծագել արեգականն - խմբեցաւ պատերազմն.

և իբրև բախեցին ընդ միմեանս՝ նախ զօրացեալ գունդն

Հայոց՝ Հարկանէին բազում՝ Հարուածս, և ի փախուստ

դարձուցեալ զթշնամիսն սատակէին զբազումս: ւ դար

ձեալ զօրացեալ՝ դարձան ի փախստենէ, և դիմադարձեալ

զայրագին ցասմամբ՝ լնուին արհաւրօք զբազմութիւն

ռամիկ ժողովոյն. և ի փախուստ դարձուցեալ զոմանս ի

նախարարացն և ի նոցին Հեծելոցն և զռամիկսն որք

ընդ նոսա , զի զբազումս ի նոցանէն Հարել տապաստ

դաշտացն արկանէին:

2

111

6

Իսկ քաջայաղթ նահատակքն թէպէտև նուազունք

էին ի մէջ չարաշուք որսողացն՝ սակայն ոչ ինչ զանգի

տեցին ի դառնաշունչ օրհասէն . այլ մինչ ի սպառ գու

մարեալք ոգւով չափ՝ մարզէին զմիմեանս բանիւք

սելով. քաջութեամբ մեռցուք ի վերայ աշխարՀիս մեր

և ի վերայ ազգիս , և մի տեսցեն աչք մեր կոխան ոտից

լեալ պղծալից արանց 8 զսրբարանս մեր և զտեղի փա

ռատրութեան Աստուծոյ մերոյ. այլ նախ՝ ընդդէմ` մեր

լիցի սուր թշնամեացն. և ապա լիցի զոր կամիցին. փո

խանակեսցին անձինք մեր ընդ Ճշմարտութեան հաւա

տոյս և մի ընդ երկրաւոր զբաղմանս. զի այս մաՀ ՝ ժա

մանակեան և կեանքն՝ յաւիտենական»: Եւ զայս °քաջա

լերութիւն տուեալ միմեանց՝ ի բարձունսն կարկառեալ

զաչս՝ օգնութիւն և ի բարձրելոյն հայցէին ասելով. «Աս

տուած, յօգնութիւն մեզ Հայեաց և յընկերել մեզ փու

թա: Ամաչեսցեն զամօթ մեծ որք խնդրեն զանձինս

9

11

1 Ձ. ՝ բախէին

2 Ձ․ ՝ և նոցին

3 S.'
"r

Ձ.՝ օրահասէն

: Ձ․ ՝ ոգւովք

6 Ձ.՝ զմիմեանս բանիւք քաջութեան

7 S ՝ ազդիս մեր

8 S.՝ կոխան ոտից պղծալից լեալ

9 S. J սւելոյր աստ ի փակագիծս՝ (է )

10 S.' այս

11 Ձ. ՝ զօգնութիւն
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մեր, և մեք զանուն քո , տէ՛ր , կարդասցուք ինեղութեանս

մերում` և զանուն քո , տէ՛ր , փառաւորեսցուք - ի նեղու

թեանս որ պաշարեալս եմք. զի ահա շրջապատեալ

պահեն զմեղ չարք՝ որոց ոչ գոյ թիւ , և ժամանեցին մեզ՝

երկունք մահու :

2

6

Օայս և առաւել ևս քան զսոյն մատուցանէին

խնդրուածս աղերսականս և մաղթանս փափագելիս: ւ

յետ այսորիկ դարձեալ զօրացեալք յօգնականութենէ վեր

նոյն ՝ ոչ ինչ կասեցին յառաջի արկեալ խորհրդոյն . քան–

զի չէին աւելի քան զա * մի արանց ի մէջ լ - ն: -Օ-ի

որպէս ուսաք ինոյն ինքն ի թշնամեացն՝ ունէին, ասէ ,

ընդ ինքեանս մարտակիցս զՀրեշտակական բազմութիւնս,

որ մարմնական տեսլեամբ երևէին թշնամեացն. զի ս:

սանէին երիցունս և պապասս աւետարանօք և մոմեղի

նօք և խնկօք առաջի նոցա երթալով՝ զօրացուցանէին

զնոսա: Եւ անխնայ * կոտորմամբ խնդրեցին զվրէժ ան

ձանց մինչև պարտեցան ձեռք նոցա ի ծանրութենէ զի

նուցն միանգամայն. զի ոմանք թափուր մնացեալք 19 – իի

զինուցն՝ անկան ի ձեռս նոցա , և իսկոյն առեալք զՀրա

ժեշտ մեղանչական կենցաղոյս՝ փոխեցան - ի Հանդերձեալ

յուսոյն ակնկալութիւնն երանելի և քաջ նահատակքն.

որոց զօրագլխացն անուանքն են այսոքիկ 1. ի տանէն

Ռագրատունեաց սպարապետն Սմբատ, և Սահակ՝ բար

ձակից և նիզակակից նորին. ի տանէն Մամիկոնեանց

Մուշեղ զօրավար և Սամուէլ տէր Մամիկոնէից, որ էր

8

9

10

12

1 Ձ . ՝ առ մեզ

2 Տ . ՝ և ևս առաւել

3 S. ՝ խորՀրդեն

4 Ձ. ՝ քան . ռ , մի

5 Ի Ձ. պակասէր՝ ասէ

6 Տ. ՝ երևեալ

7 Տ . ՝ ռիսունս և պապասս ( որք )։—

Ձ .՝ իրիցունս

8 Ձ. ՝ յանխնայ

9 Ի Տ. պակասէր՝ նոցա

10 Ձ. ՝ նացեալ

11 S. որոց անուանքն են այսոքիկ

զօրագլխացն

12 Ձ . ՝ մամիկոնեաց

-
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2

որդի մատաղ և առոյգ գեղեցկութեամբ, աներ սպարապ

պետին մեծի. և ի տանէն Գնունեաց Վահանն դաշ

նակ: Եւ այլք բազումք ի նախարարաց և յռամկաց զորս

ոչ բաւեմ մի ըստ միոջէ * յանուանէ թուել, որք անկա

նէին իբրև արք այա, որոց ողորմելի կատարածն և վախ

Ճանն անարդապէս. զի և ոչ Հող նոցա բաւէր - թաղել

ղդիակունսն թշուառացելոցն ի պատերազմն. այլ բա

ցընկեցիկ օթագայեալ ի վայրի, յարևու և ի փոշւոջ և

յանձրևի և մրրիկս Հողմոց:

1 Ձ. ի տոՀեն

2 Ձ. ՝ միստ միոջէ

3 S. յաւելցյr

4

6

Եւ յայնժամ սաստկապէս յաՃախէին ողբք h աշ

խարանք աշխարՀիս Հայոց. վասն զի առաջնորդք մեծք

և զօրագլուխք պատուականք բարձան ի միջոյ ի միում`

վայրկենի ժամու. և երկիրս առհասարակ ի խոր տխրու–

թեան ըմբռնեալ՝ կոծէին կոծ մեծ և աւաղէին զվախ

Ճան նախամարտկացն Հղօրաց և քաջաց. քանզի fi ացին

թափուր * յօդնականութենէ նոցա, և մատնեցան ի ձեռս

դազանաբարոյ և անհամբոյր թշնամեացն : Յիշէին ապա

և ինեղութեան զպաշտպան այցելութիւնն Աստուծոյ ,

զոր ի սկզբանցն * պաՀեաց զողորմութիւն առ ազգս մարդ

կան, և մանաւանդ փառաբանիչս անուան իւրոյ. և

Հայցէին զխնամօղ ներողութիւն նորա Հասանել յօգնա

կանութիւն տարակուսելոցն և յուսակորոյս եղելոցն ի

կենաց աշխարհիս: .Ջ-ի յետ կորստեանն որ եղև յեր

Ճէշն աւանի՝ անդէն ընդ Հուպ Հասին չարիքս այս ի

նոյն ամսեանն ի Հրոտից ի ժդ յաւուր երկուշաբաթւոջ:

Եւ ևս դժնդակ նեղութիւն էր, զի և ոչ տեղի անդամ

7

www

(եր)

4 Ձ.՝ թափուրք

ի փակագիծս՝

3

5 S. թշնամւոյն

6 S. զպաշտպանութ
իւն այցելուին

7 Ձ .՝ յիսկզբանցն

8 Ձ. ՝ երկշաբաթոջ



152

գոյր լալոյ և ողբոց Համարձակապէս զննջեցեալսն, և ոչ

Հաց սգոյ բեկանել ի տունս իւրեանց, և ոչ տալ գերեզ

մանի զվախճանեալսն:

ԳԼՈՒԽ ԼԵ

1
NLU

11

իսկ թշնամեացն սփռեալ զասպատակ իւրեանց ի

դաւառն Ռագրևանդ և ի սահմանակիցս նորա՝ և տագ

նապ մեծ յարուցանէին ի վերայ բնակչաց երկրին,

եդեալ ընդ ամենայն քաւարանս աղօթից՝ խոկային կոր

ծանել և շփոթել զսրբութիւն եկեղեցեաց Քրիստոսի.

խորտակէին և զնմանութիւն պայծառացեալ խաչին ը

րիստոսի, ղոր ապաւէն և Հովանի յելո 2 և ի մուտս կան

դնեալ ի պատՃառս երկրպագութեան համագոյ Երրոր

դութեանն. և հրկիզութեամբ բառնային ի միջոյ : վ

րէին ուժդին Հեռութեամբ ընդ քահանայս և ընդ մո

նոզոնս և ընդ պաշտօնակիցս նոցին, իբրև առաջնորդք

նոցին՝ որք ” վախՃանեցան ի պատերազմին: Յափշտակէին

և ի տեղիս տեղիս զսպաս եկեղեցւոյ. և զնշխարս սրբոց

Աստուծոյ վարեալ տանէին յաւարի: Եւ իբրեւ լցան

զօրքն անօրէն յաւարէ աշխարհիս Հայոց՝ դարձեալ ե

լանէին ի վերայ ամրոցաց և նուաձեին ղապաստանեալսն

յամուրսն՝ կոչել ի խաղաղութիւն, և տային դիր ° եր–

դման և իջուցանէին յամրոցացն:

3

4

6

7

Եւ ինքն չու արարեալ իբրև պանծալի և քաջ յաղ

թութեամբ՝ դէմ՝ եդեալ գնայր յաշխարհէս * այոց. ան

1 Ձ.՝ Հասուցանէին

2 Տ. ՝ ի յել

3 2. jayd

Տ. պակասէր՝ և ըն դ մոնոզոնս

5 2.1 "

6 Ի Ձ. պակասէր՝ զօրքն

7 Տ . ՝ կոչել

8 Ձ. պակասէր՝ գիր
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1

32

4

ցանէր ընդ աշխարհն Պարսից, յանդիման կամէր լինել

իշխանին Իսմայելի, իբրև զի՛ զփոխարէն միամտութեան

վաստակոցն առցէ ի նմանէն: Եւ նոյնժամայն Հասեալ ի

վերայ նորա դատաստան իրաւադատէն - Աստուծոյ՝

սատակէր * ի կենաց յերկրին Պարսից: ՎՐանզի չարաչար

ցաւօք տանջեալ սատակէր և ըստ արժանւոյն ընդու

նէր զՀատուցումն վրէժինդրութեան. զի փոխանակ ան

պարտ արեանն Հեղլոյ ի ձեռն նորա ՝ Հեղաւ - արիւնն

իրաւացի, թէպէտև ոչ սրով մարդկան՝ այլ աներևոյթ

սրով հրամանաւ բարձրելոյն, որ ազդողական թափան

ցական զօրութեամբ քան զամենայն սուր երկսայրի յո

րոշումն ոգւոյ և շնչոյ և յօդից և ուղղոց անցանէ: Այ

նու սրով ինդրեաց զվրէժ արեան որդւոց իւրոց, և

զհատուցումն ատելեաց իւրոց Հատոյց. և զերկիր Ժո

ղովրդեան իւրոյ սրբեաց և խնայեաց ի ժողովուրդ իւր

զի զգաւազան ժողովրդեանն մերժեաց յերեսաց նոցա:

Միւսանգամ` ապահով եղեն ի բնակութիւնս իւրեանց:

5

6

1 Ձ. պակասէր՝ զի

2 Տ . պակասէր՝ նորա

3 Տ .՝ յիրաւադատն

4 2. mum

ԳԼՈՒԽ Լ.Օ.

Յայնմ` ժամանակի դարձեալ առաքէ իշխանն Իս

մայելի ի վերայ աշխարհիս Հայոց հրամանատար փոս

խանակ Հասանայ զԵզիտ: Եւ ինքն Աբդլա լցեալ ամե

նայն ախորժակօք չարասէր կամաց իւրոց և Ճնշեալ զո

զի իւր ի բաղձանս արծաթսիրութեան ախտի, և ագա

Հեալ զագահութիւն չար տան իւրոյ՝ ընդունէր զմար

և

ևզկնի՝ սատակիւր

7

5 Ձ. ՝ ցաւով

6 Ձ. ՝ արեանցն

--
7 S. ՝ ազդողական զօրութեամբթա

փանցական է
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1

2

3

գարէին նզովսն. և յուսակորոյս սատակէր անդէն ընդ

հուպ ի նմին ամի: Իսկ զՀանդերձեալն զտեղի դատաս

տանի նորա յայսնեաց՝ որ բոլորեցունն է հատուցանող

միում` ումեմն յարժանաւորաց իւրոց ծառայից, քահա

նայի միոջ . զի տեսանէր ի տեսլեան սակաւ աւուրբքյա

ռաջ քան զվախճանել կենաց նորա՝ տեղի խոշտանգա

նաց, և ի նմա վիչ գբոյ ն որ ամբաւ էր խորութեամբ,

և ի բերան վՀին կառուցեալ դուռն մի երկաթի: Եւ ա

ծեալ զնա երկուց զինուորաց՝ կացուցանէին բերան

գբին, և ի բաց առնլով զկափարիչ վՀին՝ տեսանէր զի

ելանէր ՝ բոց վՀին ի վեր մինչև յերկինս, յոր առեալ ըն

կեցին զգործունեայն չարին. և դարձեալ ի վերայ կա

փուցեալ զնոյն դուռն՝ ըմբռնէին զնա յելանելի կապանս

ընդունել զարժանաւոր Հատուցումն: Օ այսպիսի յայտ

նութիւն տեսլեան գուշակեալ վասն նորա , որ արդարև

վայել էր ըստ չարութեան գնացից իւրոց զայնպիսի ըն

դունել Հատուցումն յարդար դատողէն:

1 Ձ . ՝ զՀանդերձեալսն

2 կամ ըս Ձ. ՝ անբաւ

ԳԼՈՒԽ ԼԷ

6

ፈ
-

Եւ յետ այսորիկ յաջորդէ զիշխանութիւն նոր

Մահմետ Մահադի որդի նորա: Եւ սա էր ազնուա

կան քան զՀայր իւր և լաւագոյն բարուք: Եբաց զամե

նայն տունս դանձուց զորս աղխեալ պահէր ամբա

րիշտն Աբդլա, և բաշխեաց պարգևս զօրաց իւրոց: *ա

մարձակեաց և զդրունս մարզից՝ Հանել զվաՃառականս ի

7

"e

3 Ի Ձ. պակասէր՝ զնա

4 Ձ. ՝ ելանիւր

5

ዘቢ

5 Ձ. ՝ այնորիկ

6 Ձ . ՝ մհատի... և նա էր

7 Ձ . ՝ առեալ
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ሞ

վաճառս իւրեանց և լնուլ զպէտս կարօտելոց. և եղև

առատութիւն երկրի, և գիւտ արծաթոյ ընդարձակե

ցաւ . և բնակչաց երկրի անդորրութիւն եղև – ի հարկա

պահանջ բռնութենէն. զի թէպէտև զանուր լծոյ Հար

կին ծանրացոյց՝ սակայն վասն դիւտի արծաթոյն Հան

դեաւ երկիրս փոքր մի իչար տառապանաց վտան

դին. քանզի և լերինք արծաթոյ յայտնեցան յաշխարՀիր

Հայոց ի հանել ի նոցունց խանութս արծաթոյ

ղտոյ ի պէտս մարդկան յաւուր իշխանութեան նորա:

Եւ ինքն Մահմետ սկսաւ գոռալ ընդդէմ իշխանու

թեանն Յունաց. և գումարեալ զօրս՝ տայր ի ձեռս

րավարի միոջ իւրոյ եղբօր, որում` անուն էր Աբաս, և

առաքէ զնա յաշխարհն Յունաց *. քանզի ի նոյն ամի

սատակմանն Աբդլայի վախՃանեցաւ կայսրն Կոստանդին,

և 1Լևոն որդի նորա փոխանորդեալ զաթոռ Հօր իւրոյ:

Եւ մինչդեռ նա զայս ածէր զմտաւ ի վերայ աշխարհին

Յունաց, ասպատակել զօրօք ի վերայ նորա՝ առաքէ

վաղվաղակի արքայն զօր բազում` ի վերայ Րասանաս

տանին որում Ռիշանն կոչի , և կարդէ ի վերայ նոցա

զօրավարս երիս. որք էին երկու ի նոցանէն ինախարա

րացն Հայոց, անուն միումն Տաճատ(46) ի տանէ նձե

ւացեացն , և երկրորդին * Արտաւազդ ի տանէ Մամիկո

նեանց, և միւսն ի զօրացն Յունաց: - Որոց խաղացեալ

յառաջ զօրօք բազմօք՝ Հասանէին ի կողմանս Կիլիկե

ցւոց և Ռիշանու , և սփռեալ զասպատակս իւրեանց ի

վերայ աշխարՀին՝ առին զբազում՝քաղաքս և զգաւառս

6

7

8

1 I .. Հատանել

2 S. ՝ զխանութս

3 S. wn ի պէտս"

4 F Ձ . պակասէր՝ և առաքէ - զնա

յաշխարհն Յունաց

2

5 2.
.. սանասի

6 Տ . պակասէր՝ նոցա

7 Ձ. ՝ միոյն

8 Ձ. ՝ երկրորդն

9 Ձ. ՝ կիւլիկեցւոց և պէչանու
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և

3

և զգիւղս, և որք միանգամ` ելին ընդդէմ՝ նոցա 1 պատե

րազմել՝ ջաղխեցին մանր իբրև զփոշի. և ինքեանք

ռեալ զբազմութիւն խառնիճաղանճիցն վարեցին յաւա

րի, զորոց զթիւ գերելոցն ասեն լինել աւելի քան 4

բիւր արանց, զորս առեալ տանէին յաշխարհն Յունաց:

Եւ երթեալ յանդիման լինէին կայսերն Յունաց Հան

դերձ բազում աւարաւ. և բազում` գովութեամբ ընդու

նէր կայսրն 1 Լևոն զզօրսն իւր ՝, և մեծաեծ պատիւս

ընծայէր զօրագլխաց իւրոց. և դադարէին յամին յայն

միկ:

2

1 Ձ . պակասէր՝ նոցա

2 Ձ . ՝ ջախեցին

3 Ի Ձ. պակասէր՝ քան

4 Ձ. ՝ ընդունէր զնոսա կայսրն լևոն

- Ձ. ՝ փքեայը

ԳԼՈՒԽ ԼՐ .

.

“ቢ

Իսկ ի գալ միւսոյ ամին յղէր դեսպանս իշխանն Իսր

մայելի, իբրև խրոխտալով զարհուրեցուցանել կամեցեալ՝

եծամեծս փքայր . տայր տանել, որպէս լուաք, ընդ

պատգամին սերմն մանանխոյ զչափ երկուց գրուաց ,

դրեր ቢ թագաւորն Յունաց, եթէ «Վաղվաղակի

քեցից ի վերայ աշխարհիդ քո զբազմութիւն զօրաց ի

մոց ըստ թուոյ հատոյ մանանխոյդ զոր տեսերդ, թէ բա

ւեսցէ Հող երկրի քո - զանչափութիւն զօրաց իմոց ըն

դունել : Այլ արդ եթէ գուցէ զօրութիւն ի ձեռին քո՝

պատրաստեաց " ընդ իս ի պատերազմ: Եւ ընթերցեալ

կայսերն զգիրն՝ ոչ ինչ ամբոխէր ի խորհուրդս իւր.

այլ Հաստատուն մտօք գրէր պատասխանի 9 « Ոչ է, ասէ ,

8

111

6 S.՝ ունել

7 Տ.՝ պատրաստեա

8 - Ձ. ՝ ամբոխիւր

9 Տ . ՝ յղէր զալատասխանի
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զյաղթութիւն մարդկան ստանալ անձամբ . այլ որոց

պարգևէ Աստուած . . քանզի կարող է Աստուած տալ

զզօրսդ քո կերակուր զօրաց իմոց ըստ առակի մանան

խոյն զոր յղեցեր: Այլ դու զոր ինչ խոստացար առնել ՝

արասցես, և որ ինչ Համոյք են կամաց Աստուծոյ՝ կար

տարեսցին» :

2

Եւ նոյնժամայն ելանէ հրաման ի կայսերէն գաղ

թել զբնակիչս աշխարհին ի քաղաքս, յամուրս և յա

մուր աշտարակս: Եւ գումարեալ իշխանն Իսմայելի զօրս

անթիւս՝ կարգէր ի վերայ նոցա զօրավար զնոյն այլ

զորմէ վերագոյնն ասացաք. և առաքէ զնոսա բազմու

թեամբ ի վերայ երկրին Յունաց: Որոց -երթեալ Հասա

նէին ի վերայ երկրին Գաղատացւոց , և պաշարէին զքա

ղաքն լայնանիստ - որ անուանեալ կոչի Ամուրիա: Եւ

նստեալ զնովաւ բազմութեամբ զօրացն՝ պաշարեալ պա

Հէին զնա իբրև ամիսս Ļ, այլ ոչ կարէին ստնանել. քան

զի պարսպաւ էր ամրացեալ , և ոչինչ նուազ զգուշու

թիւն մատուցանէին ՝ շուրջքն: անզի շուրջ զքաղա

քաւն բղխեն ակունք Սագառիս գետոյ, որով ի ձախ

Ճախուտ տղմոյն անկռուելի մնայր Հաստայարկ դիրք

քաղաքին. և ոչ ինչ կարէին վնասել, այլ նստեալ միայն

պահէին: Գումարէր զզօրսն իւր ապա և զիտն, որ

էր հրամանատար աշխարհիս Հայոց, Հասանել ի թի

կունս օգնականութեան զօրավարին Աբասայ : Եւ եր

թեալ ի կողմանս Պոնտոսի՝ Հասանէր 8 ի Կողոնիա բերդ

քաղաքաց, և ի Գովաթա և ի Կաստիղոն և ի գաւառն

Մարիթենէս. ընդ որս մարտ եդեալ կռուէր: - Այլ ոչ

65

1 Ձ. ՝ անձամբք

2 Տ . ՝ ի քաղաքս ամուրս

3 S.
պարսպաւոր ամրացեալ (էր)

4 Ձ . ՝ մատուցին

•

5 Ձ. շուրջ քաղաքաւն

6 S.՝ բղխին

7 2. ապասայ

8 Ձ . ՝ Հասանիւր
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ինչ օդտեալ ի նոցունց՝ դառնայր մեծաւ ամօթով յաշ

խարհս -Հայոց: Թողին և զօրքն Իսմայելի զքաղաքն

Ամուրիա ի պաշարմանէն, և գնացին յաշխարհ բնակու

թեան իւրեանց :

ԳԼՈՒԽ ԼԹ .

2

կայ ևս մեզ պատմել զառաջի արկեալ խորՀուրդս.

Քանզիյեօթներորդ ամի՝ Մահմետի վախՃանեցաւ կայսրն

Լևոն, որդի Կոստանդնի. և թադաւորէ Կոստանդին

որդի նորա ընդ նորա , մանուկ մատաղ Հասակաւ: Իբրև

ետես Մահմետ իշխանն Իսմայելի զվախՃան արքային

Յունաց՝ գումարէ զօր * բազում՝ և կարգէ ի վերայ նոցա

զօրավար զԱհարոն զորդի իւր , և առաքէ ի վերայ աշ

խարհին Յունաց: Եւ իբրև Հասին զօրքն Իսմայելի

յաշխարհն Յունաց՝ նոյնժամայն ելին զօրքն Յունաց

ընդդէմ՝ նոցա. և նստեալ պահէին զմիմեանս, սից ար

կեալ Ճանապարհաց նոցա: Եւ ոչ կարէին ելանել զօրքն

Իսմայելի ի խնդիր կերակրոց .. և լինէր սով մեծ ի բար

նակին Իսմայելի:

3

5

ዘቢ

Իսկ ՏաՃատ որդի Գրիգորի, որ էր ի տանէ ն

ձևացի, զոր յառաջագոյն պատմեցաք , զի երբեմն փա

վաստական եղեալ յիշխանէն Իսմայելի
- կայսրն կոստ

տանդին յաշխարհն Յունաց , և նորա ընկալեալ զնա

ինդութեամբ՝ մեծաւ - շքեղութեամբ մեծարէր վասն

քաջութեան անձին նորա. զի յառաջագոյն ի Համբաւոյ

8

1 Ձ .՝ յամի

2.2.'
զօրս

3 -Ձ. ՝ արկեաց

4 Տ. ՝ կերակրոյ

5 Ձ . ՝ լինիւր

6 Ձ . ՝ պատմեցի

7 S.՝ և շքեղութեամբ

8 Ձ. անձին քաջութեան
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1

ծանուցեալ էր զարիութիւն նորա: - Որոյ ն աեդէն ցու

ցեալ արքային զարիութիւն ի կողմանս Սարմատացւոց,

որ անուանեալ կոչին 2 Ռուլղարք , և դառնայր մեծաւ

յաղթութեամբք: ւ - տեսեալ կայսերն զքաջութիւն

սրտի նորա ՝ կարգէր զնա զօրավար ի վերայ բիւր

րանց, և կայր ի հնազանդութեան արքային Յունաց

ամս չ : Իսկ յետ վախՃանին Կոստանդնի և 1Լևոնի որդւոյ

նորա և յունելն զթագաւորութիւնն Կոստանդնի՝ Հե

ռութեամբ վարէր առ նա թագուՀին որ էր մայր կոս

տանդնի կայսեր: Եւ վասն այնր պատՃառի ձեռնամուխ

եղև ու իշխանն Իսմայելի (47) : Քանզի իբրև եմուտ զօրն

Իսմայելի -ընդ պաշարմամբ Յունաց՝ յայնժամ՝ խնդրէր

ի նոցանէ գիր երդման՝ դառնալ անդրէն յերկիր իւր. և

խոստանայր - Հանել զնոսա ի պաշարմանէն իւրեանց և

տանել յերկիր բնակութեան իւրեսնց: Եւ լուեալ իչ

խանին Իսմայելի՝ արագապէս կատարէր զխնդիրն. և

տայր նմա երդմամբ չափ զի՛նչ և խնդրեսցէ ՝ ի նմանէն:

Եւ վստահացեալ յայն գիր երդմանն՝ ելանէր յերկրէն

Յունաց ամենայն տամբ իւրով և հանէր զզօրսն Իս

մայելի * ի պաշարմանէ անտի: Եւ Ահարոն որդի իշխա

նին Իսմայելի Հայր իւր անուանեաց ղնա, և մեծամեծ

պատուօք ընծայէր նա : Եւ իբրև յանդիման լինէր իշ

սանին Իսմայելի Տաճատն՝ բազում` շնորհակալութիւն

առնէր նմա և լնոյր զնա բազում՝ ստացուածովք ի գան

ձուց արքունի. և տայր նմա պատիւ իշխանութեան ի

վերայ երկրիս Հայոց, և առաքէ զնա յաշխարհ իւր մե

ծաւ շքեղութեամբ: Իսկ իբրև հասանէր իշխանն Տա

6

7

1 Ձ․ ՝ ցուցեալ էր

2 Ձ. ՝ կոչի

3 Տ. ՝ Բուլկարք

4 Ձ ․ ՝ խնդրեաց

5

5 .՝ վստա $ եղեալ

6 S. ՝ Իսմայելացւոց

7 Ձ. ՝ ստացուածօք գանձուց

w
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በዚ ·

1 2

Ճատ յաշխարհս Հայոց Հրամանաւ իշխանին Իսմայելի

Օթմանն, որ էր հրամանատար և ազգապետ ի վե

րայ երկրիս՝ անընկալ եղեալ ոչ կատարէր զՀրաման

իշխանին իւրոյ. այլ յապաղէր և յղէր դեսպանս

իշխանն իւրեանց, եթէ ոչ է կամք միաբանութեան նա

խարարաց Հայոց, եթէ զայր մի ապստամբեալ յիշխա

նութենէդ քումմէ և ձեռն տուեալ արքայն Յունաց՝

կացուցանել իշխան ի վերայ այնոցիկ, որ նուաձեալ են

ընդ իշխանութեամբ քով. դուցէ և զօրաց

մերոց լինիցի :

դա
ռձ
ան

3

5

Եւ թէպէտ բազում՝ անգամ՝ կամեցեալ ՏաՃատն զեւ

կուցանել զբեկումն իշխանութեան իւրոյ յականջս իշ

խանին Իսմայելի՝ այլ ոչ կարաց. զի ամենայն ուրեք *

զմուտս Ճանապարհին պահէին, և ըմբռնէին զդեսպանս

յղեալս և դնէին ի բանտի: Եւ ոչ եՀաս տրտունջ նորա

Մահմետ իշխանն և առն Ահարոն որդի նորա , մին

չև ի կատարումն ամին այնորիկ : Եւ յետ այնորիկ Հա

սեալ բողոք տրտնջմանն առ Մահմետ իշխանն և առ

Ահարոն որդի նորա՝ խռովութիւն մեծ Հասուցանէր

Օթմանն, հրամանատար երկրիս. և իբրև յակամայ

կամաց տայր զիշխանութիւնն Տաճատայ հրամանաւ

իշխանին Իսմայելի:

7

"

Եւ ապա յետ այնորիկ գումարէր Օթմանն զզօրս

նախարարացն Հայոց յերկիրն 8 Աղուանից ի դրունս

Կասպից ի Դարբանդն 9 կոչեցեալ քաղաք, որ է պարիսպ

և պատուար ամրութեան 9 շինեալ ընդդէմ` զօրացն Հո

10

1

2 S. և ոչ կատարէր

3 $. ՝ յականճս

4 Ձ. ՝ ուստեք

5 S ՝ և ոչ առ

Ձ. պակասէր՝ ի վերայ 6 S.՝ այնմիկ

7 Տ․ ՝ և ԱՀարոն

8 Ձ. ՝ յերկրին

9 Ձ. ՝ ի դարպանտն

10 Տ. պակասէր՝ ամրութեան
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4

նաց և Խազրաց: Կոչէ զՏաճատ իշխանն և զսպարա

պետն Րագարատ և զՆերսէչ ` Կամսարական և զայլսն

ի նախարարացն Հայոց յաւուրս տապախառն ծագման

Հեփեստեայ Հրագագաթան. և հարկանէ զբանակ իւր 2

ի դաշտին որ կոչէր ° Գերան, ի դժնդակ և յանհանդուր

ժելի ջերմութեան - տապոյ խորշակին: Եւ զբովանդակ

աւուրս ամարայնոյ անցուցանէր ի Հնոցաձև ապառաժին

դաշտի: Որում` ոչ կարացեալ Հանդուրժել նախարա

րացն Հայոց՝ վախճանէին ի տապախառն օդոյն, որ

վտանգեալ բառնայր ի կենաց աշխարհիս. և վախճանի օ

իշխանն Տաճատ և սպարապետն Րագարատ և ՙՆեր-

սէՀն Կամսարական և այլք ի զօրացն: Եւ յոյժ ցասու

ցեալ իշխանն Իսմայելի Մահմետ ընդ աւաղական մաՀ

իշխանին ՏաՃատայ և նախարարացն որ ընդ նմա՝ խա

փանէ զիշխանութիւն նորա . և առաքէ փոխանակ նորա

զՈրոհ ոմն իշխան և Հրամանատար ի վերայ աշխարհիս

Հայոց:

۳۰
Եւ կալեալ զիշխանութիւնն Մահմետ ամս h

ընդ գալն ՈՒոՀայ վախճանեցաւ :

ԳԼՈՒԽ Խ.

7

Ապա յետ նորա Մուսէ փոխանորդէ զիշխանութիւն

Հօր իւրոյ ամ ա: Եւ էր այր ժանտ և ապարասան և

այսակիր, որ յանչափ շարժող այսոյն որ ի նմա ՝ ի զբօ–

սանել իւրում` ի խաղս անարժան բարուցն՝ զմարդիկ

1 2. wun և ի ստորև՝ զներսեն,

ներսեՀ

2 Ձ.՝ և Հարկանէր դրանակս իւր

3 Ձ․ ՝ կոչիւր

4 Տ. ՝ նախարարք

5 S.՝ վախճանէր

6 S. ՝ սատակեցաւ

7 Ձ. Ժանդ

11
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1

կանդնէր փոխանակ մղղակի՝ նետաձիգս առնել ի նոսա

ի վարժումն անձին իւրոյ , զոր առժամայն Հարեալ

տակէր ի կենաց: Եւ իբրև հաստատեաց զիշխանութիւնն

իւր՝ առաքէ ի վերայ երկրիս Հայոց փոխանակ ՈՒոՀայ

զԽազմ՝ ոն , որ արդարև ըստ անուանն իւրոյ՞ խազմա

րար և դժոխաձև : Որ իբրև եհաս ի քաղաքն Դուին՝

ընդ առաջ եղեն նմա ամենայն նախարարք Հայոց. ընդ

առաջ լինէին նմա և իշխանք տանն Արծրունեաց Հա

մազասպ և Սահակ և Մեհրուժան:

3

5

Իսկ բարեատեաց թշնամին տեսեալ զգեղաղէշ վայ

ելչութիւն փառաց նոցա և զբարեզարդութիւն ազա

տախումբ գնդին որ ընդ նոսա՝ վաղվաղակի ըմբռնեալ

զնոսա տայր ի պահեստ բանտի զանձինս - զօրավարաց

նախամարտկաց և քաջաց , և պաՀէր զնոսա ի կար

պանս կալանաւոր բանտի ժամանակս - լ ամսոց : Եւ

առաքէ ամբաստանութիւն զնոցանէ առ Մուսէ իշ

խանն Իսմայելի, և առնոյր ի նմանէ Հրաման բառնալ

զնոսա ի կենաց. և տայ տանել զՀրաման մահուն և զա

նիրաւ վճիռն ցասման ի բանտն, յորում` պաշարեալ պա

հէին զերանելի նահատակսն:

1 Տ . ՝ կանգնեցուցանէր

2 S.' ըստ անուանն իսկ

3 2.

4 2.1

Եւ իբրև ընթերցաւ վճիռ մահուն ի վերայ նոցա՝

Հարցանէին կապեալքն զո i -ի նոցանէն որում` անունն

էր ուբեդա ”, որ սիրելագոյն էր առ նոսա և բարեկամ.

ասեն «պատմեա եթէ զի նչ հնար գոյ մեզ զերծանել

յանիրաւ մահուանէս յորս ըմբռնեալս եղաք»: Ասէ ցնո

« ոչ իւիք գոյ հնար ապրել ձեզ 8 - ի ձեռաց նորա ՝

բայց եթէ յանձին կալջիք դառնալ ի հաւատս մեր և

.....

բարիատեաց

քաջից

....

1
5 Ի Ձ. պակասէր՝ և պաՀէր զնոսա

6 S. ՝ ամաց

7 Ձ. ՝ քուդերա

8 .՝ Հնար գոյ ձեզ ապրել
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1

Հաւանել ձայնի մարգարէին մերոյ, և ապա զերծջիք ի

դաւող մահուանէն» : Եւ զայս Հրաման -լուեալ ՄԽՀ

րուժանայ՝ զարհուրեցաւ յառօրեայ մահուանէս, և 2

մատնէր զանձն ի կորուստ յաւիտենական դեՀենին, և

խորտակէր զքաղցր լուծ հաւատոյն որ ի Քրիստոս, և

որոշիւր ի Հօտէն տեառն և զգենոյր զկերպարան գայլոյ ,

պարտաւոր առնէր զինքն տիեզերական ատենին:

Այլ քանզի ոչ ի կամաց - այլ յերկիւղէ մահուն, որ ի

վերայ էր Հասանելոց, արար զայս՝ թերևս գթասցի

րիստոս ի զղջումն սրտի նորա:

3
L

-

Իսկ քաջ նահատակքն զգեցեալ զզրահն Հաւատոյ ՝

և սաղավարտովն փրկութեան ամրացուցեալ զդլուխս

իւրեանց՝ ասէին ցնա. «քաւ լիցի թէ փոխանակեսցուք

զճշմարտութիւնն Աստուծոյ ընդ ստութեան, կամ՝

զկեանսն յաւիտենական ընդ առօրէիս, կամ` զփառսն մըշ

տընջենաւոր ընդ անցաւորիս, կամ` զյոյսն բոլորեցուն

զՔրիստոս ընդ դուղնաքեայ արեանս մերոյ» : Եւ այստ

պէս զժամանակս արգելանին իւրեանց մարզէին զմի

մեանս ասելով. «բաւականապէս վայելեցաք ի փառս ան

ցաւորիս, ով եղբարք, այլ արդ այսուհետև ոչ պատ

րեսցեն զմեզ ոչ մեծութիւնք, ոչ փառք անցաւորք, ոչ

ոսկեհուռն պատմուձանք շքեղութեան մերոյ , ոչ սէր

մերձաւորաց, ոչ գութ մանկանց և ոչ այլ ինչ ի մերձա

կայ բարեացս, որոց բազումք ցանկացեալ՝ 6 զանգիւտ

կորուստն ժառանգեցին »: Եւ այսպէս -զմիմեանս քաջա

լերեալ ի ժամանակս - բանտամուտ վշտացն՝ աղօթիւք

ընդ Աստուծոյ միաւորեալ հայցէին զՀանդերձեալ յու

սոյն ակնկալութիւն ժառանգել:

1 Ձ.՝ մերուժանայ զառօրեայ

2 S. պակասէր՝ և

3 Ձ.՝ տանէր

4

5 S՝ մեր

6 Ձ. ՝ ց .

Ձ. Հաւատոցն

.նկացեալք
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2

4

7

Իսկ իբրև եՀաս ժամ` ասպարիզին, կատարել զին

թացս նահատակութեան յաւուրս սուրբ և փառաւո

րեալ յայտնութեանն, Քրիստոսի, զոր ութօրեայ

նախմբութեամբ երգաբանեն իրիստոս Հաւատացելոցն

դասք՝ յայնժամ՝ Հրամայէ գործունեայն ՝ անիրաւութեան

կոչել զնոսա առաջի իւրոցն ատենին: -Եւ յառաջ 3 ծա

նուցեալ զարիութիւն սրտից նոցա և զջերմութիւն հա

ւատոցն որ ի Քրիստոս ՝ ոչ երկրորդէր
የ առ նոսաօ զնոյն

բանս. այլ մուծանէր նախ զերանելին զԻսահակ ի տեղի

ասպարիզին : Եւ էր տանջանարանն զոր պատրաստե

ցին՝ նորագոյն. քանզի փայտս երկճղիս ցցեալ ի հաս

տատութեան երկրի՝ անխախուտս Հաստատեալ յաջմէ

և յահեկէ, և կացուցեալ զնահատակն ի մէջ այնորիկ

Հարկանէին զերկճղիս փայտիցն ի ներքոյ անթիցն. և

պրկեալ զձեռս նորա ի փայտին՝ կապէին պնդագոյնս, և

Հարևալ ջալոտիւք * զթիկունս նորա՝ սաստկագոյնս

տանջէին մինչև քանցել առհասարակ մարմնոյ նորա: Եւ

զերանելին Համազասպ պաՀէին կապանօք արտաքոյ:

Եւ նա աղօթէր ու տէր ի սրտի իւրում, և շրթունք

իւր ոչ շարժէին և բարբառ իւր ոչ լինէր 1 լսելի. այլ

միայն ի սրտէ իւրմէ գոչէր հառաչանօք , կոչէր զտէր

յօգնականութիւն վտանգին յորում` Հասեալ կային:

8

1 Ձ .՝ գործօնեայն

2 + Տ. պակասէր՝ իւրոյ

3 Ձ․ ՝ և զ յառաջ

4 S.. Հաւատոյն

5 Ի Ձ. պակասէր՝ առ նոսա

6 Ձ. ՝ ասպարիսին

9

և իբրև այնպէս սաստկագոյն տանջեալ՝ լուծին

զնա ի դառն կապանացն, և ածին զերանելին -Համա

զասպ * ինոյն տեղի տանջանաց: Եւ ըստ նմին օրինակի

կապեալ ի մէջ երկուց փայտիցն՝ տանջէին զթիկունս

2

տo

7 Ի Ձ. պակասէր՝ զոր պատրաստե

ցին

8 Ձ.՝ ջալոտիւք

9 Ի Ձ. պակասէր՝ կապանք

1 0 -Ձ . լ ինիւ ր

11 Ձ. ՝ զՀամազասպ
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2

նորա ևս դառնագոյնս: Եւ իբրև նա ևս արիաբար Համբ

բերեաց տանջանացն՝ յետ այնորիկ տայր Հրաման սպա

նանել զնոսա սրով. և դաՀձացն լուեալ զՀրաման դա

տաւորին՝ վաղվաղակի վերացուցեալ զսուրն ի վերայ

նոցա՝ բառնային զգլուխս նոցա: Եւ այնպէս աւանդեալ

զՀոգիսն՝ փոխեցան յաշխարՀէս: Եւ ի վաղիւ անդր ետ

Հրաման կախել զմարմինս նոցա զփայտէ. և կարգէր ի

վերայ զինուորս, զի մի ոք ի քրիստոնէից գողասցի և

թաղեսցէ զմարմինս նոցա: Եւ զի անզեղջ էր սրտիւ

դատաւորն անօրէն՝ և ոչ յետ մաՀուանն անկուշեալ

քաղցրանայր դառնութիւն սրտին. այլ իջուցեալ ի փայ

տէն՝ հրով ծախէր զմարմինս և զոսկերս երանեալ զօ

րավարացն: Եւ զփոշին ևս ոչ անխայեաց տալ գերեզ

մանի, այլ ի ջուրս գետոյն մատնէր. զի ի ժամանակի

թեթև նեղութեանցն յաՃախութեամբ զմեծութիւն

փառացն գործեսցէ ի նոսա ըստ առաքելական բանին, և

ի փոխարէն Հատուցմունսն հարիւրաւորս հատուսցէ

նոցա պարգևատուին առատոււթիւնք ըստ խոստմանն

տեառն, եթէ «ամենայն ոք որ եթող զՀայր կամ զմայր

կամ՝ զկինս կամ` զորդիս կամ` զադարակս վասն անուան

իմոյ՝ Հարիւրապատիկ -առցէ յաշխարՀիս յայսմիկ, և

զկեանսն յաւիտենականս * ժառանգեսցէ» :

3

4

6

7

8

Գործեցաւ այս յիշխանութեանն Մուսէի, յազգա

պետութեանն Խազմայ, յաւուրս սրբոյ ՝ յայտնութեանն

տեառն, յորում էր թուականս Հայոց լ:

Եւ Մուսէի կալեալ զիշխանութիւնն ամ ՝ վախ

1 Տ. ՝ Հրաման ետ

2 S.՝ անօրէն դատաւոորն

3 Ձ.՝ զփոշին

դ Ձ․ ՝ նեղութեանն

5 Տ ․ ՝ զմերժու

6 S. wn ի փոխարէն

7 Տ . ՝ Հարիւրապատիկս

8 Ձ. ՝ յաւիտենից

9 Ղուկ ․ ԺԸ․ 29-30:

10 S. սուրբ

5
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Ճանէր : սորա աւուրս սպան և զիշխանն Վրաց չար

րաչար մահուամբ. զի վերամբարձ առեալ զոտիցն և

զձեռացն՝ ընդ մէջ կտրէր զմատաղութիւն հասակի նորա:

Եւ այսպէս իբրև զգառն Համարեալ ի սպանդ՝ Հրաժար

րէր 2 ի կենացս այսոցիկ: Եւ կատարեալ զայս ամենայն

չարիս՝ յետ ամի միոջ սատակէր :

1

բայր

ԳԼՈՒԽ ԽԵ.

4

L

6

Յետ սորա - կացեալ Ահարոն որդի Մահմետի եղ

Մուսէի * ագահ և արծաթասէր: Եւ սա յաւուրս

իշխանութեանն ունէր Հակառակորդ զեղբայր իւր - Ով

բեդլան. և վասն հակառակութեանն որ ընդ միմեանս՝

բաժանէր տայր եղբօր իւրում զԱտրպատական և- և

զՀայս Հանդերձ Վիրօք և Աղուանիւք : Եւ կարգէր ի

վերայ երկրիս ըստ Հակամէտ օ բարուց - իւրոց Հրամա

նատարս ապարասան և ժանտաբարոյ անաստուածու*1

թեամբ, որք ղերկիւղ Աստուծոյ անգամ և ընդ միտ ոչ

ածէին. նախ ՝ զԵզիտ ոն որդի Մզդէի. և յետ նորա

զԱբդալքբիր * սակաւ ինչ յամեալ՝ ոչ բարի ինչ գոր–

չեաց և ոչ չար, այլ զկարծիս լաւ իմն ցուցանէր: ւ

յետ նորա Սուլեյման ոմն քան զամենեսին ժանտ և

չարագործօղ: Յետ սորա և ինքն իսկ Ովբեդլա եկն ի

քաղաքն Պարտաւ , և Հաստատէր զՍուլէյման իշխան

աշխարհիս, և տայր ձեռս նորա զժողովուրդս տեառն

իբրև զոչխարս ի մէջ ապականիչ գայլոց:

8

և

1 2.'
յաւուր

2 Ձ . ՝ հրաժարիւր

3 Ձ . ՝ սատակիւր ի փառս սատանայի

4 Տ. պակասէր՝ եղբայր Մուսէի

5.2 . աստ և զկնի ՝ օբէդլա

1

6 Ձ . Հակամիտ

7 Ձ.՝ ժանդաբս րոյ . և ի ստորև՝ ժանդ

8 2.'
զապտալ քպիր

յաւելեալ9 S.'

10 Տ. ՝ զժողովուրդ
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1

2

Իսկ նորա զանբառնալի լծոյ ծանրութիւնն եդեալ

ի վերայ մարդկան, զոր ոչ կարէին բառնալ. զի որ ինչ

գտանէր ի ձեռին ուրուք հայթայթանք ՝ ընդ անձին

իւրոյ ոչ լինէր * բաւական գնոց: Այս Սուլեյման յղէր

զոմն անօրէն և վատթարազգի, որդի աղախնոյ միոյ, ոլ

էր Հոռոմ՝ յազգէ փեսայ Սուլէյմանայ, որում` անունն

էր Իբնդոկէ. որ եկեալ ի քաղաքն Դուին՝ սաստիկ-

դժնդակութեամբ խոշտանդէր զբնակիչս աշխարՀիս Հար

կապահանջութեամբ : Առ որ ժողովեալ ամենայն նա

արարք և ռամիկք Հանդերձ եկեղեցականօք և կաթո

ղիկոսիւն որոյ անուն էր Եսայիաս՝ աղաչէին թեթևա

ցուցանել զանուր ծանրութեան սակին զոր պահանջէր,

և ոչ ինչ օգտէին. զի բարկութեան տեառն էր տուեալ ն

ի ձեռս անողորմ` զազգ քրիստոնէից: Որոյ անդէն յղեալ

ընդ կողմանս կողմանս աշխարՀիս -պահանջողս , - և

տուեալ Հրաման՝ կրկին քան զոր ըստ ամին պահանջէ

ին ՝ ի միում՝ վայրկենի -Հաւաքել. և կատարէր Հրամանն:

Իսկ իբրև այն ի գլուխ ելանէր՝ * վաղվաղակի այլ վտանդ

չարեաց խորամանկէր որդին սատանայի, և տայր կնիք

կապարեայ դնել յամենեցուն պարանոցսն. և մի 8

կնիք պաՀանջէր -բազում՝ զուզայս, մինչև Հասանել

մարդկան ի յետին 9 տնանկութիւն յանհամբեր նեղու

թեանցն በዚ իչարաշուք դահճէն:

7

10

1 2.' զոր ինչ գտանիւր

2 Ձ.՝ ոչ լինիւր

3 Ձ. ՝ իսնտուկէ

4 S. Հարկապահանջմամբ։ — Օր. Տ . ՝
-

Հարկաւ պահանջմամբ

5 I.՝ էր Հրամանն տալ

9

•

6 Ձ . ՝ պահանջօղ

7 Ձ . ՝ կատարիւր... ելանիւր

8 S. WIL
մի մի կնիք

9 Տ . ՝ զբազում`

10 Ձ... յե
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ԳԼՈՒԽ ԽՐ .

իսկ ապա ի գալ միւսոյ ամին՝ ի գալն Ովբեդլայի

զնոյն վտանգ տարակուսանաց ևս առաւել զօրացուցա

նէր. զի յայնմՀետէ ոչ ոք էր տէր ընչից իւրոց. այլ առ

հասարակ վարէին յաւարի: Եւ բազումք ինքնակամու

թեամբ թողուին զՀօտս և զանդեայս, և գնային փա

խստական վասն ոչ բերելոյ զծանրութիւն աղետիցն .

և թշնամեացն վարեալ գերեվարութեամբ զանասունս և

զստացուածս վարէին յաւարի:

2

Իսկ ապա իբրև այնպէս թափուրք - ի ստացուածոց

մնային, մերկք և բոկք և սովամահք, և ոչ գտանէին

ապրուստ անձանց՝ դէմ եդեալ տարադէմ` գնացին 3 փա

խստեայ յաշխարհն Յունաց. զորոց ասեն լինել զթիւ

մարդկանն աւելի քան - ա արանց Հանդերձ կանամբք

և մանկտեաւ . որոց առաջնորդք Շապուհ ի տոհմ -

մատունեաց և Համամ՝ որդի նորա և այլք ինախա

րարաց Հայոց և նոցին Հեծելոց: Եւ անօրէն չարաշուքև

թշնամւոյն Հետամուտ եղեալ զօրու իւրով գկնի փա

խըստէիցն՝ Հասանէր ի սահմանս Վրաց ի գաւառն Կող

Ընդ որում` մարտ եդեալ՝ փախստական առնէին և ["

մանս սատակէին. և ինքեանք անցանէին ընդ գետն Ա

կամսիս, որ ի կողմանս Տայոց բղխեալ՝ երթայ զհիւ

սիսոյ արևմտից, անցանելով ընդ Եգեր՝ մտանէ ի Պոն

տոս : Եւ իբրև անցին ընդ գետն՝ վաղվաղակի ազդ եղև

4

9

1 Ձ. ՝ աղէտիցն

2 2.

3 I.՝ գնային

42.
իւ րոյ

ապրուստք

5 Տ .՝ Ակամիսիս

6 Ձ.՝ բխեալ

7 Տ . ՝ ընդ Եգերաստան ի Պոնտոս
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h

1

արքային Յունաց Կոստանդնի: Եւ կոչեցեալ զնոսա

ինքն՝ տայր պատիւ նախարարացն և նոցին Հեծելոցն.

և զայլ -
խառնիճաղանձսն բնակեցուցանէր ի բարւոք

յարգաւանդ երկրի : Իսկ կէսք ժողովըդեանն որք հա

ցին ՝ սաստիկ կարօտութեանն անձնատուրք եղեն

ի ծառայութիւն ստրկի, փայտակոտորք և ջրաբերք ըստ

նմանութեան Գաբաւոնացւոց :

በዚ

5

6

Դարձեալ միւս ևս խորհուրդ չարութեան խորՀեր

դժոխաձև և չարաշուք այրն ամբարիշտ ՝, որ ի ձեռանէ

Սուլէյմանայ էր Հրամանատար ի Դուին քաղաքի: .Օ-ի

ի ժամանակին յայնմիկ փոխեցաւ երանելին Քրիստոս՝

սուրբ և ուղիղ հաւատով կաթողիկոսն Հայոց Եսայի

և խորհեցաւ համար և քնին առնել ամենայն

ստացուածոց և սպասուց եկեղեցւոյն: Եւ կոչէր

ինքն զամենայն կղերիկոսս 8 սպասաւորացն, և ուժգին

սպառնալեօք զարհուրեցուցանէր զնոսա. «տեսէք , ասէ,

մի ինչ ծածկիցէք՛ յինէն. այլ զամենայնն ի յայտ 8 բեր

ջիք: Ապա թէ ոք թագուսցէ ինչ, և յետոյ ի յայտ դայ

ցէ՝ ինքն անձին իւրում` պարտաւոր եղիցի»: Իսկ նոցա

երկուցեալ ի սպառնալեաց պատուՀասին՝ ետուն ի ձեռս

նորա զամենայն ինչ. և ° զամենայն ինչ զոր գտանէին ի

գանձս ծածկութին ցուցին նմա , և ոչ ինչ մնաց ի ծած

կութեան, զոր ոչ եդին առաջի նորա, զսպասս ցանկալիս

ոսկւոյ և արծաթոյ և որ ի քարանց պատուականաց, և

զհանդերձս թագաւորացն զոր ի պատիւ սրբոյ
և փա

ռաւորեալ աստուածընկալ սեղանոյն և խորանին տեառն

9

և

ww.

1 Ի Ձ. պակասէր ՝ որք

2 Տ .՝ ջրբերք

3 S. յաւելոյր աստ՝ ոմանք

տաբեկ նեղութեանն

{ Ձեր անբարիշտ

WIL վըշ

5 Ձ. ՝ քննին

6 Տ. ՝ կղերիկոս

7 S. ՝ ծածկեցէք

8 Ձ. աստ և զկնի՝ յայտ

9 Ձ. պակասէր՝ և

2

wn.

un
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նուիրեալ էին: Եւ իբրև ետես զայն ամենայն՝ խորհե

ցաւ միանդամայն վարել յաւարի. և դարձեալ շրջեալ

յայնց մտաց՝ առնոյր որ ինչ ցանկալի թուէր անձին

իւրում ի գանձուցն և ի հանդերձիցն պատուականաց

և զայլ ինչ ի սպասուցն . և որ ինչ միանգամ` յաւանդս

եկեղեցւոյն՝ տայր ցաւանդապահս նորին, մինչև յաջորդել

յաթոռ Հայրապետութեանն զՍտեփանոս, որ բազում

կաշառօք յաջորդեալ - ի հայրապետութեանն յաթոռ ՝ ի

վատնեաց զամենայն ինչս և զստացուածս, մինչև եղև

թողութիւն գիւղից և ծառայից և պարտուց :

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ

կատարեցաւ վարդապետութիւն – Ղևոնդի վասն

ժամանակագրաց տանս Թորգոմայ, ի Հրամանէ տեառն

Շապհոյ Ռագրատունւոյ ի փառս և ի գովեստ ամենա

սուրբ Երրորդութեանն, որ է օրհնեալ այժմ և միշտ:

Ամէն : Որ և ցանկացօղ եղեալ սորին տէր Համազասպ

ի պատուաւոր ազդեն Մամիկոնեանց՝ ի Հալալ արդեանց

ետ հրաման ծրել փծուն դրչիս Սարգսի: Աղաչեմ, յի

շեցէք յողորմածն Աստուած. և նմա փառք յաւիտեանս:

ԵԱՆ:

1 Ձ . ՝ իւրոյ

2 Ձ . ՝ սպասուցն

3 Ձ. և Տ .՝ զստեփաննոս

4 S ՝ աթոռ

Վ Ե Ր Ջ

5 Ձ. յաւելոյր աստ՝ և ապա կատա

րար

6 Տ . պակասէր՝ ի փառս և ի գո

վեստ․․․ այժմ և միշտ: Անն:



ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆՔ

1. (էջ 3) . «Թէպէտ և նշանակի ի վերնագիրս պատ

մութեանն է ևոնդեայ և յաղագս կենաց և գործոց Մահ

մետի՝ բայց Պատմութիւնն նորա սկսանի իսկ և իսկ մա

Հուամբ մարգարէին Տաճկաց : բացատրութիւն Հակասու

թեան բանիս Համարելի է , թէ կամ թերի է Պատմութիւնն

Ղևոնդեայ ի սկիզբն , կամ` վերնագիրն յետոյ ժամանակի

յաւելուած է գրչաց:

Ճարկ է նշանակել - աստէն, թէ պատմագիրս մեր ոչ

երբէք առնու ի կիր զանունս Արաբացի, բայց այլովք անուշ

ամբք կոչէ զնոսա, Իսմայելացիս , որդիս իսմայելի, * ագա

րացիս և Տաճիկս, որոց ամենեցուն անուանցդ ծագումն յայտ

նի է ընթերցողաց ) : Ք . Պատկ. էջ 118 .

« ինքնին ) ևոնդն մեր կրէր յիւրում` ճակատու խորա

գիր այսպիսի պատմութիւն | եւոնդեայ՝ մեծի վարդապետի

« Զայոց, որ յաղագս երևելոց ՝ահմետի, և զկնի նորին թէ

« որպէս և կամ` որով օրինակաւ տիրեցին Տիեզերաց. եւս

«առաւել ազգիս * այոց »: Խորագիրս այս թուի յայլմէ Հիւ

սեալ գոլով ամենեւին անֆամաձայն ճառեցելոցն ի նմանէ .

իբր զի փոխանակ գտանելոյ ի նմա զպատմութիւն ծննդեան,

վարուց և վարդապետութեան աֆմետի, ի բանալն զայն

ոչ այլ ինչ տեսանեմք ի սկզբան անդ բայց եթէ զմաՀ

նորա և ղերից յաջորդաց իւրոց »:

կավ . ( աֆն. առաջ . էջ 11 :
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2. (էջ 3) . «* ամօրէն պատմագիրք Հայոց տան երե-

ցունց առաջին յաջորդացն աֆմետի ամն 38 թագաւորու

թեան Հասարակաց, առանց որոշելոյ իւրաքանչիւրոցն ի նո

ցանէ զժամանակ թագաւորութեան:...

-

Սակայն ժամանակ թագաւորութեան երեցունց ամիրա

պետացս տևեաց ոչ ամս 38, այլ 24 միայն, յամն 632

մինչև 9656 , զի բուրէքը վախճանեցաւ յամին 634 (թա

գաւորեալ ամս երկուս զկնի մաՀուանն Մահմետի յամին

632 ), մար -յամին 644 և () թման յամին 656 : - պա

ուրեմն պատմագիրս մեր յաւելու ի ժամանակս թագաւորու

թեան սոցա այլ ևս ամս 14 , որք թուելի են ի ժամանակս

Մահմետի: Ըստ այսմ` սկիզբն թուականութեանն | րաբա

ցւոց ըստ Ղ ևոնդեայ Համարելի է ամն 618 , (ի բաց բառ

նալով զամսն 38 իշխանութեանց աՀմետի, րուրեքրի ,

( )մարայ և () թմանայ ամէն մաՀուան վերջնոյս, որ է 656) :

() այս ինչ Հարկ է գիտել, զի պատմագիրք մեր

Հասարակ զսկիզբն թուականութեանն | րաբացւոց դնեն յա

ռաջ քան զՀեջիրն (16 յուլիսի 622 ամին )։

wn

Մավաս Կաղանկաստացի ի Պատմութեանն ղուանից

(էջ 233) ունի . « ի լնուլ վաթսուն և հինգ թուին * այս

ոց՝ երևեցաւ Մահմէտ ի տին շահաստանի: Եւ իբրև եղև

եօթանասուն թիւն՝ եկն ի գումբէթն Աբրահամու , և անտի

ել յայն շաֆաստան, որ այժմ` կոչի յիւր անուն՝ Մահմետայ,

յամսեանն Սաֆար »:

་
1 、mpquihung (^mpɔ̃TE=rry—~3 (42 89) []>w<di bpk

ռեցաւ ի թուականութեանս մերում՝ 65 , ( յամի Տեառն 616—

617 ) . իսկ ըստ Կիրակոսի Դայակցա (էջ 32 ) յամի Տեառն

618, ի թուականիս մերում` 67 - րդի :

Ըս
ս

Ասողիկ (Հ . Բ . գլը 2 ) դնէ զերևումն ՝ահմետի ի

թուականիս մերում` 68 (620), իսկ զսկիզբն իշխանու

թեան նոցա յամին 624 (72 թու . Հ. ) : իսկ զմաչ ()մա

րայ ի ձեռն թիկնապահաց իւրոց դնէ նա (? ) յամին 656

(104 թ . 2. ) : Միրար: Այրիվանեցի (էջ 49 ) դնէ զերես

ւումն ՝ահմետի յամին 611 :

Ս --էջ- ջյ ծանուցեալ զտարբերութիւնսդ
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պատմագիրս մեր զթուականն -Արաբացւոց՝ գրէ , թէ ոմանք

զսկիզբն թուականութեան նոցա դնեն ի թուականիս մերում`

62 -րդի, այլք ի 65 -րդի և այլք ի 68- րդի, որ են ամք

Տեառն 615 , 617 և 620 :

ի մի բովանդակեալ զբանս պատմագրաց մերոց զորս կար

գեցաք ի վերոյ՝ զայս ինչ տեսանեմք , թէ նոքա ոչ զհէջ իրե

Համարին սկիզբն թուականութեան |Արաբացւոց , այլէ նոցա

թուակարգութիւն այլազգ , ի միջոց ժամանակին , որ ե

Էլասա- Մահակ և ջեր ակիզբն իշխանո -րեան Տաճկաց:

Առաջինն ի սոցունց կանուխ է քան զամն 616, իսկ երկ

րորդն՝ սկսեալ յամն 616 մինչև յամն 624 » :

• Պատկ . էջ 119 ։

3. (էջ 3) . «վրիպի ևոնդ, թէ առ կենդանութեամբն

* երակլեայ ոչ սփռէին Արաբացիք զասպատակս իւրեանց Է .

Պաղեստին և յԱսորիս:

Որչափ մեքս գիտեմք՝ սկիզբն կրօնական պատերազմին

Արաբացւոց եղև յամին 632- ի ընդ Հուպ յետ մաՀուանն

Մահմետի : ամն 633—643 տիրեցին Արաբացիք մի զմիոյ

կնի ասրայի, Դամասկոսի , բովանդակ սորւոց , Երուսա

ղեմի և Հուսկ ամենայն Միջագետաց , որ անուանեցաւ ի

նոցանէ . էզիրէ : Տես Sédillot, Hist . des Arabes , յէջս 104—

113):
. Պատկ . էջ 120:

տ

4. (էջ 6). « կռիւն , զորմէ բանք են աստ՝ թուի լի

նել անուանեալն կռիւ Դերմուկաւ , փոքու -գետակաւ

որ ի որդանան Հոսի ի Հարաւոյ կուսէ Տիբերական ծո

վուն : այսմ` մարտի, որ եղև յամին 636՝ սպարապետ զօ

րացն ունաց էր վահան ( Baanes, Mahan ) յիշխանացն Հայս

ոց : | ր անդ և կոստանդին որդի * երակլի: Տես Lebeau ,

Hist . da Bas-Empire , éd . St. Martin, Հտ. լ , յէջս 240—

242. Սեբէոս, էջ 166—7 » : • Պատկ. էջ 121 .

5. (էջ 6) . « նընդմիջական Հետևանք պարտութեանն

Յունաց Դերմուկաւ եղև նուաճումն բովանդակ ա
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ղեստինի ընդ իշխանութեամբ Արաբացւոց : | մրու պաշա

րեաց զԵրուսաղէմ, որում` պաշտպանէր արիաբար պատրի

արքն Սոփրոնիոս: - Այլ իբրև յանՀնարինս Հասին պաշա

րեալքն՝ ստիպեցաւ Սոփրոնիոս անձնատուր լինել, և զքա

ղաքն յանձն արար իսկ և իսկ ի ձեռս ( )մարայ ամիրապետին:

կարի գթութեամբ և Հեզութեամբ վարեցաւ ( մար

ընդ որս անձնատուրքն եղեն . եթող ի նոսա զազատութիւն

դաւանութեան կրօնից, և ոչ եղև ձեռնամուխ յեկեղեցիս

նոցա : Միայն թեթև սակ Հարկի եդ ի վերայ նոցա: ինչ

չև էր առեալ քաղաքն՝ զմեծագոյն մասն անօթոց և սպա

սուց եկեղեցւոյ յուղարկեցին բնակիչք քաղաքին ի կոս

տանդնուպոլիս ծովու Ճանապարհաւ ։ ռաւ քաղաքն յամին

637 -րդի։ Lebeau , Հտ . յէջս 23—244. վ արդ . էջ 93 »:

• Պատկ. էջ 121 :

ու

որ

6. (էջ 6 ). « 3 ոյժ անորոշ է բանդ «ի գալ միւսոյ

մին » : Եթէ այդու իմանալ Հարկ է զերկրորդ ամն կռուին

Յերմուկաւ ՝ ապա ուրեմն ունիցիմք զամն 637- րդ : - յա

կայն րաբացիք վաղագոյն ևս քան զայս սկսան արշաւել ի

սահմանս Պարսկաստանի : Յամին 634 ընդ առաջնորդու-

թեամբ ոտաննայի մտին րաբացիք ի Պարսկաստան և

յաղթեցին Պարսից ի Ճակամարտս աննշանս: իսկ յամին 635

զօրավար կարգեցաւ զօրացն Արաբացւոց ի Պարսիկս՝ յա

ադ-իրն- բու- ակկաս: - լա յարդարեաց զպատերազմն օրի

նաւոր կարգաւ և բանակեցաւ - առ կադէսա -քաղաքաւ,

15 փարսախաւ Հեռի է ի կուֆայէ , յարևմուտս կոյս աւե

րակացն Րաբելոնի : ամին * էջիրի 15 -րդի (637 – ամ Տ. )

եղև աստ առաջին ճակատամարտն երևելի ընդ Պարսիկս և

Արաբացիս: Ըստ Սեբեոսի (էջ 112 ) յերկարեցաւ պատե

րազմն աւուրս երիս , որ եղև ի Մարսս գաւառի: - Ուր

րեմն պարտեալ Պարսից ի փախուստ դարձան խառն ի խուռն,

և անկաւ ի պատերազմին զօրավարն նոցա ուստեմ։ Ըստ

Սերէոսի ( անդ ) Արաբացիք ընկալան զյաղթութիւնն` ի

ձեռն Համբաւուն զոր Համբաւեցին, թէ եկեալ իցէ այլ

զօր բազում` յօգնականութիւն նոցա . Ճակատամարտն եղև ի

n

-
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տասներորդի ամին ազկերտի. թիւ զօրացն -| րաբացւոց էր

40,000 , իսկ Պարսիցն՝ 60,000 » : թ . Պատկ . էջ 124 ։

WIL

ուս

7. ( էջ 6 ) . « ստ բանք են զազկերտէ ), որ

եղև վերջին յարքայից արքայս Սասանեանց : Յետ Ճա

կատարմարտին որ կադէսեաւ ՝ մեկնեցաւ ազկերտ ի

Գոլվան: իսկ Սաադ էառ զՏիսբոն քաղաք, յաւարի էառ

զանՀամար գանձս արքային և ընդ արքայական նշանաց

քեաց ամիրապետն : Այլ Յազկերտի ճիդն վերջին գոր

ծեալ ժողովեաց զմնացուածս զօրուն իւրոյ և պատերազմեցաւ

ընդ Արաբացիս ՙՆէֆավնդիւ ի Հարաւակողմն Եկբա

տանի , յորում` զյարկն արանց տարան Արաբացիք

ի 21 -րդի ամին * էջերի (641—642 ամ Տ.) : Յայնմհետէ

և առ յապա շրջէր Յազկերտ թափառական ընդ Հեռաւոր

աշխար՟ս կործանելոյ իւրոյ պետութեանն ։ Հուսկ յետոյ գնաց

ի րուշանս և եկեաց անդ ընդ երկար : Սպանաւ նա նեն

գութեամբ ի ձեռն ջրաղացպանի ուրումն ի ժամանակին ,

յորում` ի դաշնաւորութիւն մտեալ ընդ Հեփթաղս՝ խնդրէր

ի նոցանէ օգնականութիւն : Մա> նորա դիպեցաւ իբր ի 650

ամին ) : • Պատկ . էջ 125։

·

8. ( էջ 9 ). «Մ. Խորենացի և այլ պատմագիրք մեր

ըստ նմանէ վկայեն , թէ ոաի ի Հին լեզու Պարսից նշա

նակէր ելաաը սակայն չիք բառ այսպիսի ի լեզու Պարսից,

ոչ ի Հնումն և ոչ ի նորումս: Այս են բանք Խորենացւոյն

(1. 8. ) . «նա և զարքունիսն փոխէ ( Խոսրով (.. ) վերոց

անտառին յոստ մի , ապարանս Հովանաւորս շինեալ, որ ըստ

պարսկական լեզուին լուին կոչի, որ թարգմանի բլուր) :

ֆաւստոս իիւզանդացի, որ գրեաց զՊատմութիւնն իւր կա

րի յառաջ քան զԽորենացին՝ ասէ ( ) . 8. ) «և ետ Հրաման

թագաւորն... բերել զվայրենի կաղին մայրեաց և տնկել

զայն..յամուր բերդէն արքունի, որում` կոչեն Գառնի մին

չև ի դաշտն Մեծամօրի է լարն որ անուանեալ կոչի Դ -ին »:

(Ուրանօր չիք ինչ վկայութիւն , թէ բառս - նշանակի

ցէ ելա- ը» : • Պատկ. էջ 127—128 :
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9. (էջ 9) . Ըստ Ս !--ֆ (էջ 109) և 3ովհանեսա կար

թողիկոսի (էջ 105) Դուին առ կայսերութեամբն կոս

տանդի . (641–668) և կաթողիկոսութեամբն Եզրի

( 628—640): « }աւուրն Հինգերորդի (պաշարմանն), ասէ

Սեբէոս, մատնեցաւ քաղաքն ի ձեռն նոցա. քանզի արկին

մուխ շուրջանակի , մերժեցին ծխով և նետաձգութեամբն

զպահապանս պարսպին , և կանգնեալ սանդուխս՝ ելին ի պա

րիսպն և անկեալ ի ներքս բացին զդուռն քաղաքին...որ

աւր է էր Տրէ ամսոյն՝ յաւուր ուրբաթի» :

Ըստ Մովաիսի կաղանկաացաոց (էջ 255 ) ի վեցերոր

դի ամի կոստանդնի .. առաւ -ուին ի Տաճկաց . ապա ու

րեմն յամին 647 - րդի :

թաղել ի միում` վայրի (էջ 98) դնէ զառումն ունայ

95 թուականութեանն Հայոց (646 ամ չ . ) և ի միւսում ՝

(էջ 120) յերրորդ ամին կոստանդնի, այն է յամի Տեառն

644 - րդի :

Ըստ վրանաց *-rr ար (էջ 93) առին Տա

ճիկք ջ ուին քաղաք և գերեցին վա բնակիչս նորա , յաս

ւուրս իշխանութեան թէոդորոսի Ոշտունւոյ :

Ըստ գրոցն որ կոչի « ուղևորութիւն բու-էլ- կասի

մայ » Հաբիբ էառ զԴուին (Débil ըստ արաբացի Հնչման)

իշխանութեամբն ()սմանայ (644—656). Տես Les peu

ples du Caucase . յէջս 49—51 ։

WIL

•
Րստ խուզարկութեանց } իւլորիեի առումն ու

նայ եղև ի 6- րդի աւուր Հոկտեմբերի 642 ամին: Recherches

sur la chronologie Arménienne . յէջս 230—231 :

Դուին քաղաք բազմամարդ էր առՀասարակ. իսկ ի ժա

մանակի յարձակմանն րաբացւոց և ևս ստուարացեալ էր

թիւ ժողովրդեանն ի նմա, զի ժամանակ գոլով կթոց այս

գեստանի՝ բազում` ժողովուրդ եկեալ էր անդր ի Հիւսիսային

գաւառաց . որք իբրև լուան զարշաւելն -Արաբացւոց՝ անկան

ամենեքին ի քաղաք անդր ) : Սեբէոս, էջ 168 :

• Պատկ. էջ 128 ։

10. (էջ 12) . «քամի իշխանութեանն լԱրաբացւոց 36
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րդի չէր մարթ պատերազմել թէոդորոսի ընդ Արաբացիս.

քանզի սկսեալ յամէն 643 ծառայէր նա Արաբացւոց և մե

ռաւ ի դամասկոս յամին 654 -րդի: թուի թէ աստաստ բան ք

իցեն զՀամազասպայ Մամիկոնենէ» : . Պատկ . էջ 130:R.

11. (էջ 12 ) . « Առաջին ամն իշխանութեանն յուա

ւիայ , որ նստաւ յաթոռ յամին 661 -րդի՝ ոչ ի դէպ ելանէ

25-րդ ամին կոստանդնու . կոստանդին կոչեցելոյ , որ

թագ եդաւ յամին 641 -րդի ».. . • Պատկ . էջ 131 ։

կարծի Հասարակօրէն , թէ տէրութիւնն Սասանեանց տես

ւեաց ամս իբրև 420 , յամն 226-րդէ ցամն 640 , կամ՝

ց650, որ է ամ` մաՀուանն է ազկերտի : Այլ պատմագիրք

մեր այլապէս և տարբեր ի միմեանց աւանդեն զայսմանէ :

Ս--** (էջ 137) դնէ զժամանակ Սասանեանց ամն 542 .

Հանգոյն նմին և Օրվա ըթըան (էջ 104). Վարան

Րար3 . (էջ 87 ) ամս 481, իսկ Միիթար Այրիվանեցի

(էջ 50) ստուգագոյն ևս՝ ամս 418 » : . Պատկ. էջ 125:

12. (էջ 13 ) . «թուի թէ իցէ լՍմբատ որդի վ արազ

տիրոցի ): Ք . Պատկ. էջ 131 :

13. ( էջ 13 ). « Յամի Տեառն 656 վախճանեալ էր արժ

դէն թէոդորոս |ւշտունի: (Որդին նորա վարդ ընկալաւ ի

կայսերէն ունաց զպատիւ պատրկութեան և առ ժամանակ

մի էր ղօրավար Հեծելազօրուն * այոց: վ երջին եղև նա

յազգին Ոշտունեաց» : Ք. Պատկ. էջ 131 :

14. (էջ 14) . ետ մահուանն կաթողիկոսին Եղրի յա

մին 64 ) ՝ ժողովեցան ի միասին նախարարքն Հայոց և ըն

տրեցին ի կաթողիկոսութիւն զեպիսկոպոսն Հայոց ՙլ,երսէս,

որ կալաւ զաթոռն մինչև յամն 661 : Դամին 646-րդի խոր

Հեցաւ ՙլ ,երսէս Հանդերձ նախարարքն թէոդորոսիւ և Սըմ

րատաւ մտանել ընդ ծառայութեամբ |րաբացւոց , որք Է

ժամանակին ապականէին զաշխարձն գլխովին: կայսրն Յու

նաց, ընդ որոյ իշխանութեամբ էր մեծագոյն մասն * այաս

12
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տանի՝ ոչ ինչ ունէր փոյթ զպաշտպանելոյ Հպատակացն իւ

րոց . իսկ իբրև լուաւ զնուաճիլն * այոց ընդ լծով Տաճկաց՝

եկն բազմաձեռն գնդաւ ի Հայաստան ի պատժել սաղապանան:

Ընդ յառաջ ել նմա կաթողիկոսն լ , երսէս Հանդերձ բազ

մութեամբ եպիսկոպոսաց և ուխտիւ եկեղեցւոյ և էած զնա

ի Դուին : Աստ կայսերն կոստանդնի անփոյթ արարեալ

զեղկելի վիճակ աշխարհին՝ փոխանակ մատուցանելոյ * այ

ոց օգնականութիւն , որով թէ ի բաց թօթափէին զլուծն

Արաբացւոց՝ զՀետ եղև զբաղմանցն իւրոց սիրելեաց ,

տուածաբանական վիճաբանութեանց , և ստիպէր զայս , զի

ընկալցին զժողովն .աղկեդոնի : Եւ թէպէտ յոյժ - թշուա

ռելի էր վիճակն Հայաստանի, և գունդ բազմաթիւ ու

նաց կազմ` կայր ի տեղւոջն՝ սակայն յոյժ սակաւք եղեն , որք

ընկալանն զժողովն Քաղկեդոնի : Գ թիւս միաբանողաց էր

և ՙլ,երսէս, որ ․ և Հաղորդեցաւ ընդ կայսերն ի միոջէ բա

ժակէ : Այս խնդիր վճռեցաւ ի ժողովին դունայ յամին

648-րդի: վ ասն այսորիկ ատելի եղև ՙՆերսէս յաչս Ժ.

ղովրդեանն և մեծամեծացն և յամին 649 ստիպեցաւ մեկնել

ի Հայրենի գաւառն իւր ի Տայս, յորում վայրի և եկաց

ցմա՞ն թէոդորոսի (Ռշտունւոյ ի Դամասկոս, վաղեմի բարե

կամին նորա իսկ յետոյ թշնամւոյն, ապա ուրեմն մինչև ցամն

654 : իսկ ի ժամանակին յորժամ` ի Տայս էր ՙլ,երսէս՝ զգործս

եկեղեցւոյ վարէր հովՀան վարդապետ , որ ի ժողովին

Նազկերտի նզովեաց զժողովն աղկեդոնի և զֆետևողս նու

րին ։ Դամին 654 մեկնեցաւ ՙՆերսէս ի տեղւոջէ ապաստա

նին իւրոյ և եկն ի յընտրութիւն նորոյ իշխանի աշխար

Հին , քանզի մեռեալէր Սմբատ բագրատունի կուրապաղատն

Հայաստանի ։ — աւանութեամբ նախարարաց իշխան ընտրե -

ցաւ Համազասպ Մամիկոնեան. իսկ զսպարապետութիւնն զօ

րաց ընկալաւ վարդ որդի Էոդորոսի |ւշտունւոյ ։

և

Այս ՙլ ,երսէս՝ երրորդ յանուանակից կաթողիկոսունս

Հայոց: Սիրող էր նա շինութեանց , յորոյ սակս և ( ինող

վերաձայնեցաւ : Աստ բանք են զեկեղեցւոյն զոր շինեաց ի-

վ աղարշապատ քաղաքի։

|յնքան մեծամեծք և բազմադիմիք են օգտակար գործք

-
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ՙլ ,երսիսի յաղետալի յայնմ` ժամանակին՝ զի ընդ Հուպ մո

ռացաւ ժողովուրդն զուրացութիւնն նորա ժամանակեայ և շնոր

Հակալեօք յիշէ զանուն նորա: Յոհանես կաողկոս (էջ

107 և յաջ.) ի կոչէ զնա , թէպէտ և այս կոչումն յեր

սիսի . է յատուկ , որ եկաց ի . դարու ):

Ք . Պատկ . էջ 132 :

նաց՝15. (էջ 14 ) . « ի բնագրին է դաՀեկան, ըստ ունաց՝

Շղviov : Ձիք Հնար ճշգրտելոյ զգին դրամոյս այսորիկ, որոյ

կշիռք են կարատք 24 : աՀեկան ասի նաև վասն ստուար

դրամոց յոսկւոյ և յարծաթոյ: Տես Աւգերեան, բացատրու

թիւն չափուց և կշռոց , յէջս 71—74 »:

Ք . Պատկ. էջ 133 ։

16. (էջ 14 ). «Պատմագիրս մեր ոչ յիշատակէ

զամիրապետս երկուս, զուաւիա .. և զՄրուան լ : () նոյն

և Մ . կաղանկատուացի , էջ 234 : Եզիդ որդի Մուաւեայ

յետ վեց ամաց իշխանութեանն Հրաժարեցաւ յաթոռոյն , և

կուսակիցք տոՀմին լուաւեայ ընտրեցին ամիրապետ զՄրուան

1., որ ազգակից էր տանն ( ) մմայեանց. իսկյԱրաբիայ ամիրա

պետեաց Աբդլլա որդի () ոբայրի: Մրուան . սպանաւ ի

պատերազմին որ ի 685 ամի, զորոյ զտեղին իսկոյն փոխար

նակեաց որդի նորա լԱրդլ Մելիք » : . Պատկ . էջ 133 :P.
·

17. (էջ 16). Գրիգոր Ս՝ամիկոնեան սպանաւ ի խազա

րաց ի թուականին Հայոց 130-րդի (681 ամ` չ . ) . տես

Ասողիկ , էջ 100 : Խազարք ասպատակեցին ի Հայս, | իրս

ևյ՝ղուանս և սպանին զիշխանն Հայոց և զվրացն ի թուա

կանին այոց 134 -րդի (685 ամ՝ .). տես անդ : եօթնե

րորդ ամի կաթողիկոսութեանն ՍաՀակայ յարձակեցան ի

Հայս ազարք և սպանին զիշխանն Գրիգոր , ապա ուրեմն

յամին 683—684 . տես վարդան (Իարձրբ. էջ 98 » :

· Պատկ. էջ 134 ։

18. (էջ 16) . « կ. վ , ( ահնազարեան ի ծանօթու

*
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թի ւնս գաղղիերէն թարգմանութեանն Ղևոնդեայ (էջ 86 ,

ծան . 3 ) գրէ , թէ այս կենդանագրեալ պաակեը մարվաս

ինձ Քրիստոսի մինչև ցայսօր պահի ի վանս Ս. Էջմիածնի :

Օ եկեղեցին, զոր շինեաց շոտ՝ կոչէ նա Ալեգրի որ

• Պատկ. էջ 135 ։չիք ի բնադրին )) :
.

19. (էջ 17 ) . « Յուստինիանոս . նստաւ յաթոռ յա

մին 685- րդի յետ մաՀուան Հօր իւրոյ կոստանդնի . Պո

գոնատի ։ Յամին 695, վասն անգթութեանցն զորս գործէր՝

մերժեցին զնա յաթոռոյն, և Հատեալ զունչս նորա՝ վարե

ցին ի թերսոնէս: Այլ զկնի տասն ամաց , այն է յամին 705

նստաւ վերստին յաթոռ իւր օգնականութեամբ Իուլղարաց ,

և յայնմՀետէ կոչեցաւ ՈՒերը , այսինքն է Րնչատ : Ձեռն

էարկ յայնժամ` յանլուր անգթութիւնս և ի վրէժխնդրու

թիւն, վասն որոյ և ոմն յիշխանացն Հայոց փիլիպպիկոս

( արդան — վ արդան) յարոյց ապստամբութիւն ընդդէմ՝ նոր

րա , սպան զնա և ինքն նստաւ յաթոռ կայսերութեանն

յամս 711-—713» : • Պատկ. էջ 136 :

20.
(էջ 17 ) . « Սա է ևոնդիոս

( եօնդիոս
), մին ի

լաւագունից

զօրավարաց

ուստինիանու

., որ զարիութիւն

իւր ի գործս
պատերազմի

եցոյց
ի մարտս

ընդդէմ
` Արաբա

ցւոց : իրրև արկաւ
ուստինիանոս

ի կայսերութենէն

յամին

695 -րդի՝ ևոնդիոս

ընտրեցաւ
կայսր

. այլ յետ երից

մաց զրկեցաւ
յաթոռոյն

աղմկելով
զօրացն

: * ատին
զունչս

նորա
և եդին ի վանս ինչ ի դիպաֆոջ

, յամին
618-րդի »:

Ք ․ Պատկ
. էջ 136 :

-

21. (էջ 17 ) . « ետ ընկելոյ յաթոռոյն զղ ևոնդիոս՝

զօրքն աղմկեալ ընտրեցին իւրեանց կայսր զիպսիմարոս , որ

կոչեցաւ Տիբերիոս : Րայց ոչ ընդ երկար տևեաց իշխանու

թիւն նորա. քանզի դարձեալ Յուստինիանու . ի վտա

րանդէն՝ ընկէց զնա յաթոռոյն: - Հրամայեաց Յուստինիանոս

զառաջեաւ իւրով ածել զպսիմարոս և զ ևոնդիոս զաք
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սորեալն ի վանս, և յետ սաստիկ տանջանաց սպան զնոսա ,

յամին 705 » : • Պատկ. էջ 136 ։

« րիպակաւ փեռեկտէ Հեղինակն մեր (զանունդ Տիբեր

փսիմերոս) և ի միոյ անուանէ ձուլէ զերկուս ասելով

«զփսիմերոս և զՏիբեր) : կավ . ան. էջ 212:

22. (էջ 17 ) . « ] րիպակաւ դնի աստ )ւէոդոս , որ կաս

լաւ զաթոռն յետ Անաստասայ , յամս 616—617 : թերևս

բանք իցեն զթէոդոսէ որդւոյ լպսիմարայ , որ յետոյ

եղև եպիսկոպոս Եփեսոսի: Տես Lebeau , Hist . du Bas-Emp.

յէջս 81 , 104 » ։ Ռ . Պատկ . էջ 136։

ս

6

23. (էջ 17 ) . « Հայերէն տառադարձութիւն անուանս«

Տրուեղ քաջ ի դէպ ելանէ յունական ձայնիս -Taqsiis , (կո

րուստ ն տառին ընդ մէջ տառիցս t և ր , որպէս յանուանդ

Տրդատ—Terdates. դ .,-Terdates. դ ), ու—3 , որպէս ի բառդ Աղուանք

АлбаніяA16asis) : Այս է , ըստ պատմագրացն է ունաց, անուն իշ

խանին ուլղարաց, որք երկրորդ անգամ` ամբարձին զուս

տինիանոս -(նչատ յաթոռ կայսերութեանն: Theoph. գրէ

Tsp3r Kopos ts Bou {1pas. Տես
Lebeau Հտ . Ր . յէջս

58—64: —Դուստինիանու առեալ էր իւր կնութեան զ() էո

դորէ քոյր խաքանին - Խազրաց . այլ ընդ Հուպ Հարկ եղև

նմա թողուլ զարքունիսն խաքանին , քանզի զմտաւ ածէր

մատնել զնա ի ձեռն կայսերն Տիբերի: Յետ բազում` խոչից

ուր ուրեմն եկն եՀաս Յուստինիանոս ի բնակավայրն րու

եղի թագաւորին -Դուլղարաց , որում` խոստացաւ տալ կնու

թեան զդուստր իւր այլ և զկէս գանձուց կայսերութեանն,

եթէ մատուսցէ Տրուեղ նմա օգնականութիւն ի ձեռս բեր

րել անդրէն զաթոռ իւր : () գնեաց նմա Տրուեղ ի բանիս

յայսմիկ, էառ զկոստանդնուպոլիս և դարձաւ յետս անթիւ

Ք. Պատկ. էջ 137 :ւարաւ )) ։
WL

..

24. ( էջ 19 ) . « Այս Սմբատ կուրապաղատ էր Հայաստ

տանի յամս 695—704, և նշանակեցաւ յայս պաշտօն ի զօ- .

րավարէն Յուստինիանու . ի ևոնդեայ որ ապա կայսրն
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,
եղև ։ թուի մեզ թէ վրիպի պատմագիրս մեր, ասելով զնա

որդի վ արազ- Տիրոցի, որ քանզի սպարապետ էր զօրաց յամս

644—654՝ վասնորոյ և ոչ կարէր գոլ ժամանակակից պսի

մարայ )) : Ռ . Պատկ. էջ 138 ։

Ր

25. ( էջ 24) , «Ի փարիզեան տպագրութեան դնի 8,000 ,

սոյնպէս և ի գաղղիական թարգմանութեան պատմագրիս :

վկայութեան հովՀաննու կաթողիկոսի (էջ 121) կռիւն

t ] արդանակերտի այնքան սարսափեցոյց զԱրաբացիս, զի մնաց

յիշատակ պարտութեան նոցա յառածի մինչև ց դար , թէ

« վ արդանակերտ առիւ- մի յիշեսցի մեզ» : Ըստ վարդանայ

(էջ 98) թիւ զօրացն րարացւոց էր 8,000. ըստ լսող

կան՝ (էջ 123) 5,000 : Օօրավար Արաբացւոց էր Աբդալ

լայ : վ արդան , անդ)) : Ռ . Պատկ . էջ 139:

տ

ստ

26. (էջ 26) . «Ընդ Հուպ յետ պատերազմին վար

դանակերտիւ յարեաւ իշխանն կամսարական ի վերայ Ոգբայի

զօրավարին րաբացւոց և կոտորեաց զզօրս նորա ի վ ա

Նանդ գաւառի . Տես ով ,, կաթ . էջ 12 : թուի զայսմ՝

մարտէ լինել աստ բան պատմագրիս ) :

-

• Պատկ. էջ 140 :

27. (էջ 33) . Խրած գիւղ է ի գաւառին գողթան :

Ըսստ լսողկան ( էջ 125) նախարարքն այրեցան ի թուակա

նին այոց :153-րդի (704 ամ (.): Ըստ վարդանայև

(էջ 99) ի թու . ջ . 150- րդի , որ է ամ չեառն 701:2 .

Ըստ ժամանագրութեան )՝խիթարայ Այրիվանեցւոյ՝ յա

մին 7 Օ4 -րդի » : թ . Պատկ.

տ

28. (էջ 38 ). « ՛նակաը տիտղոս է, զոր տան պատ

մագիրք Հայոց արքայիցն ’ենաց : | ՝. խորենացի Աշխար

Հագրութեան իւրում` (էջ 616) ասէ զ Ճենաց զայս ինչ» .

«Ճ՚ենաստան յելից կալով Սկիւթիոյ մինչև ցանծանօթ եր

• «կիրն : Եւ է Ճենաստան ընդարձակ դաշտս տարածեալ. և

«են ի նմա ազք քսան և ինն , յորոց մին մարդակերք են .
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« և ունին լերինս և գետս բազումս : Լինի ի Ճենաց աշ

«խարՀին դարիճենիկ և ֆոչիբոակ և բուիճենիկ և կասիմոն

« և սրիկոն։ Ունի և ֆրէչ և մուշկ և սիրամարգ շատ, քըր

( քում անբաւ, ապրեշում` -շատ և ազնիւ . վասն որոյ և

«բնակիչքն արուեստաւորք կերպասագործք - Հարուստք - ըն

«չեղք , որոց թագաւոր Ճենբակուր կոչի, որ ի քաղաքին

« Լիւռիայ նստի առ անծանօթ երկրաւ ) : Խորենացի որոշէ

Կ՛ենսի Սեվաց : Այլ որպէս և իցէ՝ բառիւս ’ենք

իմանալի է զինաստանցիս ) : • Պատկ, էջ 142 :

29. (էջ 42 ). 1Լևոն Գ.. իսաւրացի թագաւորեաց յամս

717—741 ։ Որպէս երևի ի բանից թէոփանու՝ Հայ էր

ազգաւ այս լ ևոն ։ Քանզի գրէ թէոփանէս (էջ 330), թէ

ասացեալ իցէ ևոնի ցզօրավարն - րաբացւոց . «Eu sov

εἰρήνην ἔχεις μετὰ τῶν ᾿Αρμενίων , ἐιρήνουσιν καὶ μετ᾿ ἐμοῦ καὶ γενοῦ ὑπὸ

τὴν βασιλέιαν Ῥομαίαν» : • Պատկ . էջ 143 ։

·

30. (էջ 42 ) . ընթեռնուլն մեր զայս թուղթ ծագի

յակամայից խնդիր , թէ ստոյգ իցէ արդեօք այն , թէ յետոյ

ժամանակի շարագրած: Պ․ օլ (Alohl) , որում` եցոյց ( աչ

Նազարեանց զայս թուղթ՝ երկբայի զստուգութենէ նորա :

Տես յառաջ , Հայերէն Հրատարակութեանն , էջ 17 : Այլ

մեք ոչ գտանեմք պատճառս ինչ վասն երկբայելոյ զստու

գութենէ նորա : վ ասն թղթակցութեանն ( )մարայ ընդ

1 ևոնի .. բաց ի Ղ ևոնդեայ գրեն և այլ պատմագիրք

Հայոց: Օրվա ըաանի որ եկաց ի վերջ կոյս ), դարու՝

ասէ . « Ումառ որդի Աբդլազիզա ... ազնուագոյն եղեալ քան

զամենեսին . գրէ թուղթ Հաւատոց առ ևոն կայսր Ռու

նաց, և ընկալեալ ի նմանէ պարանիս՝ բազում` ինչ ի լու

րանէ անտի իւրեանց արտաքս ընկէց զոյժ առասպելագոյնն)) .

(էջ 105 ) : Վաան ոչ միայն յիշատակէ զայս թուղթ ,

և ի ներքս բերէ ի Պատմութեան իւրում` զբովանդա

կութիւն նորա կարճառօտիւ . տես էջ 101 : Կիրակոս գրէ

(էջ 37)» Սա (Ումառ ) գրեաց 1 ևոն կայսր տեղեկա

Նալ վասն քրիստոնէական ուսմանցս. և կայսրն գրէ պատաս

այլ

wn
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խանի լի իմաստութեամբ, կարի ձաղելով զօրէնս նոցա : ւ

իբրև ընթերցաւ - (Ումառ ՝ ամաչեաց յոյժ , և սկսաւ զգար

չելիսն ի դուրս Հանել յօրինացն իւրեանց , թէպէտ ոչ Հա

մարձակեցաւ զամենայն եղծանել, սակայն բազում ինչ ուղ

ղացոյց անկարգիցն, և այնուՀետև բարեմտութեամբ կայր

առ ամենայն քրիստոնեայսն » : այսոցիկ ամենեցուն երևի,

թէ թուղթքն երկոքին գոյին ի միջի ի ), դարուն ի Հայ

լեզու: թէ լեալ իցէ թղթակցութիւն | ևոնի Գ., ընդ

( )մարայ՝ փաստ է պատմական որում , վկայէ և թէոփանէս

Εποίησε δὲ Οὐμάρος ἐπιστολὴν δογματικὴν πρὸς Λέοντα τὸν βασιλέα, οιόμε

VES TÆëÏss ! ÙÇöy toD (zps !: ()նոյն գրէ և կեդրեանոս . "E7x-e

δὲ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα Λέοντα τοῦ μαγαρίσα : καὶ αὐτόν ... :

.

թէ ոչ ղ ևոնդեայ յօրինեալ իցէ յանձնէ զայս թուղթ ՝

տեսանի և յայսմ, զի են ի թղթին բանք , որք Հակառակ

ելանեն ասացելոցն ևոնդեայ ի Պատմութեան իւրում.

զոր օրինակ ևոնդ գրէ , (էջ 7 ) թէ տէրութիւնն յասաՂ

նեանց տևեաց ամս 481. այն ինչ գրի ի թղթին, թէ թա

գաւորութիւնն Պարսից տևեաց ամս 400 : Տես էջ 98 :

•
Պ . Եդուարդ Մուրալդ ի զեկուցմանն իւրում, զոր-

գրեաց ի խնդրոյ րոսսէի գիտնականին՝ այսպէս խօսի-

զթղթոցդ . « La_lettre qu’Omar écrivit a Léon l'Isaurien pour

le convertir à l'islam , d'après le témoignage du chronographe

Théophane , a été, comme la Chronique d'Eusèbe , conservée dans

une traduction arménienne, avec la réponse bien plus ample et

plus importante de l'empereur chrétien.

Nous croyons devoir attirer l'attention du public savant sur ce

nouveau supplement à l'histoire byzantine , intéressant encore sous

ce rapport, que cette première critique de christianisme par l'is

lam naissant a été de tout temps reproduite par les Mahommé

tans , comme par les incrédules parmi les chrétiens mêmes . Il

est curieux de voir comment ces objections sont réfutées , par un

empereur enfaché lui même du reproche d'hérésie à cause de son

opposition au culte des images ; cette opposition ne se déclara

pourtant pu'après l'an 720 , tandis que sa polémique avec Omar

eut lieu dans la seconde année de son règne ( sept. 717—718 ) ,
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pendant que les Arabes menaçaient Constantinople , qui ne fut

défendu que par l'énergie de Léon , nommé alors encore le pieux .

Աստ դնէ արգոյ գիտնականն - զբովանդակութիւն Համօրէն

թղթոյն , և ի վերջ զեկուցմանն իւրոյ զկնի յարէ. Cette

pièce donne une idée de la dialecte grecque et répond avec assez

de vigueur et de justesse à la plupart des objections que les

musulmans mettaient dèslors en avant contre la foi chrétienne .

Les orientalistes y trouveront plusieurs traits d'histoire et de

moeurs musulmanes, qui seront nouveaux pour bien des lecteurs .

Quant aux textes de la Bible , employés en grande quantité , nous

devons dire qu'ils ne nous semblent pas taujours cités à-propos ,

ni_dune manière fort concluante».

թուի թէ թուղթս այս թարգմանեցաւ ի Հայ լեզու

անդէն և անդ յետ յօրինման նորա , դեռ ևս ի կոստան

դնուպոլիս քաղաքի, յորում` էին բազում՝ Հայք պաշտօնեայք

արքունի պալատանն , կամ` ի Դամասկոս, յորում` ի պատանդի

կէին Հազարաւոր թուով լաւագոյն որդիք Հայաստանի։ (Րայց

չիք կասկած , թէ գրեալ իցէ թուղթն ի յոյն լեզու և ան

տի թարգմանեալ ի Հայ. քանզի նախ ՝ այս թուղթ բովան

դակ ըստ ոճոյ իւրում և ըստ յոգունց յունաբանութեանց

երևի թարգմանութիւն գոլ . երկրորդ , զի բանքն սուրբ

Դրոց, որք ի ներքս բերին ի թղթի աստ՝ ոչ են գրեալ

այնպէս , որպէս են ի Հայերէն Աստուածաշնչի, ´ այլ նորոգ

թարգմանութիւնք են ի յոյն յեզուէ, ոչ կարի կատարեալք ։

կ. վ . ( աֆնազարեան ի Հայերէն Հրատարակութեանն

իւրում` դ ևոնդեայ ամենայն ուրե ք Համեմատէ զայնոսիկ ընդ

Հին թարգմանութեանն : Եւ երրորդ , զի են ի թղթին բառք

յունականք ոչ սովորականք ի Հայերէն լեզուի , որպէս

սափաաիսպը, աաակղաս, աանա և այլք , զորս դիւրին

էր փոխանակել Հայացի ձայնիւք։ Այս ամենայն ցուցանեն,

թէ թարգմանիչ թղթոյն ոչ կարի Հմուտ ոք էր լեզուին

Յունաց . թերևս ոչ բարւոք վերահասու գոլով նորա մթին

ասացուածոց բնագրին՝ ընծայեալ է զայնոսիկ ի Հայ անիմաս

նալի բանիւք, յորոց վերայ տքնիմք մեք և ճգնիմք, Է

Հանել ի վեր յայնցանէ իմաստ իմանալի :

և

யாட
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Եւ այս ինչ կարէ Հաւաստի առնել զստուգութիւն թըղ

թոյս, զի չեն ի նմա վրիպակք ժամանակագրութեան, յոր

րոց դժուարին էր արդեօք զերծ լինել ամենևին , եթէ յեր

տոյ ժամանակի էր գործ թուղթն :

| եզու և ոճ թղթոյս առՀասարակ մթին է և անՀարթ ,

որով խտրի յոճոյն ) ևոնդեայ : ի թարգմանութեան մերում`

ջանացաք պաՀպանել զոճն կցկտուր թղթոյն: ( ) մարայ և

զանհարթութիւնս պատասխանւոյն լևոնի » 1 ) ։

2. Պատկ. յառաջ, յէջս թ—ժա :

31. ( էջ 46 ). « թղթին ( ) մարայ չիք այս բան, որ

պէս և այլ բազում ինչ , որոց առնէ պատասխանի կայսրն

Լևոն Գի . յորմէ է մակաբերել, թէ ոչ լրիւ եՀաս
մեզ

թուղթն ամիրապետին ) : Ք . Պատկ . էջ 143 ։

.

32. (էջ 58 ) . Օլբու- թուրաբայ և զՍաղմանայ յիշա

տակէ և վ արդան , էջ 101 , թէ , « Եւ զձեր գրեանն (Ումար

և բութուռաբ և Սուլիման Պարսիկ » (գրեցին ): լռ ()ս

մանաւ յօրինեցաւ նորոգ խմբագրութիւն - կուրանին, որ

մեծաց յուզմանց եղև պատճառք: Տես Weil , Geschichte der

Khalifen, Հտ . . յէջս 167—169 : ռ րուանաւ լ :

Խարիջեանք ի Պարսկաստան ընտրեցին իւրեանց պետ զլու

լէյման բուժուրադ . տես անդ , յէջս 252—260 : լռ

իշխանութեամբ մամունի Աբու-Դաւուդ Սուլէյման ի

Սէջէստանէ Պարսից՝ ժողովեաց ի մի աւանդութիւնս իբր

4,800-5,000,
, որք յայտնի էին նմա , ի գիրս իւր որ կոչի

Ասսունան : Այս յուլէյման եկեաց յամս 202—245 Հէջի

րի : Րայց չէ Հաւանութեան , թէ զնմանէ իցեն բանք:

Տես Veil, Հտ . Ր . էջ 291, ծան. 1 )» :

• Պատկ. էջ 144 :

WIL

யயா

1 ) Տես զԾան. 1 ընթերցուածոց ի մատենիս , յէջն 43 :

33. ( էջ 59 ). «Մահմէտ նշանակէ ի լեզու րաբացւոց

գովեալ , շնորհալի) : կ. ( անազ. էջ 219 :
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•

.
34. (էջ 60) . « ռ լևոնիւ . զկրօկս մսլիմանաց

բաց յԱրաբացւոց ունէին և Պարսիկք և լսորիք և այլ

ժողովուրդք : . . . վ ասն քեշտիցն, որք գան զկնի՝ տես

ի մատեանն Les livres sacrés de l’orient և զծանօթութիւնս

կվաՀնազարեանցի »: • Պատկ . էջ 144 :

(Քաւզի) : իցե՞ն օրէժ աղանդաւորք որ Հերձեալ զատան

ի միաբանութենէ լելւոյ 37 ամին Հիջրեթի . որք զչարն և

զբարին Հաւասարապէս ընծայէին Աստուծոյ , և զանուղղայս

խօսէին զ‘ ,ախասահմանութենէ ։

.

Սաբարք՝ ուղիղ ևս՝ Օ աբբօյեան աղանդաւորք, հետե

ւօղք Աբու- լի- J՝ ահմետ-իբն- րդ- Խլ- աչար , վերակո

չեալ լ- աբբայի, որ պնդէր թէ Աստուած գիտէ էու

թեամբն իւրով, և թէ բանն Աստուծոյ ստեղծեալ է - in

subjecto. իբրև ի տախտակի պահեցելոյ կամ` ի յիշողութեան

Գաբրիել Հրեշտակի կամ՝ Մահմետի : Սուրբ գիրք Արևելից.

եր . 528 :

ռ( թուրապի) : լնուն թէև յոյժ ծանուցեալ առ աՀմե

ականս. սակայն ոչ եղէ ձեռնՀաս գտանել զաղանդ ինչ

որոյ կրեալ իցէ այսպիսի անուն։

inw

կնտրի ուղիղ ևս կադարեանք իբրզի ուրանային զալ

կադր կամ` զբացարձակ վճիռ Աստուծոյ : Այս աղանդ մերժ

ժէր զբացարձակ ՙլ, ախասահմանութիւնն ասելով « ոչէ պարտ

զանիրաւութիւնն և զչարութիւն վերագրել Աստուծոյ . այլ

մարդոյ որ անձնիշխան ստեղծեալն է , և պատասխանատու է

գործոց իւրոց բարեաց կամ` չարեաց . որում` տուեալ է յիս

տուծոյ կարողութիւն գործելոյ կամ` ոչ » : Սուրբ գիրք երե

ւելից . եր. 529:

Մուրջի, ուղիղ ևս մօրջեան աղանդաւորք ծնեալ, որ

պէս Հաւանական է կարծել ի Օարբարեանց : Ուսուցանէին

թէ՝ դատաստան իւրաքանչիւր Ճշմարիտ Հաւատացելոյ ան

կելոյ ի ծանր յանցանս ինչ , պաՀի մինչև ցօր յարութեան:

այս սակս ոչ դատին զոք յայսմ` կենի և ոչ իսկ վճիռ

Հատանեն երբէք դատապարտութեան կամ` արձակման ի վե

րայ ուրուք ։ Պնդէին ևս թէ անհնազանդութիւնն ոչ է, ար

ժանի պատժոց, եթէ ունիցի ոք Հաւատս , սոյնպէս և Հնա
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տ

զանդութիւն Հանդերձ անֆաւատութեամբ անպիտան իմն է:

Սուրբ գիրք Արևելից. եր. 533 :

Դասղեանք կամ՝ Հետևօղք - 1 ] ասսել են- թ կամ որ

նոյն է վ ազել-իբն-թա՝ մեծանուն վ արդապետի -իսլա

մութեան: Սա, ըստ յառաջ բերելոյ Պարոն Սալի , Հակա

ռակ յարուցեալ * անբալայ՝ միւս ոմն Հռչակաւոր վ արդա

պետի , եմոյծ ի Հասարակաց դպրոցս առ | ՝ ամուն խալի

ֆայիւ զկարծիս իւր, այսինքն թէ ուրանն ձեռագործ է

մարդկան, արարած - և կորստական: Հոյակապ արք Արևե

լից . Հատ . . եր. 214 : Աշակերտք վազել-իբն- թայի`

պնդէին թէ՝ մեծեղեռն յանցաւորք գտանին ի միջին իմն

վիճակի, այսինքն թէ ոչ ի Հաւատացելոց սակի են և ոչ

յանՀաւատից : Սոքա կոչին ի կրօնապատում` գիրս ՄաՀմե

ականաց ՝օթազալեանք ։ Սուրբ գիրք Արևելից . եր . 527 :

-

| ղանդոյն ՁաՀդի կամ ՁաՀդեան գլուխ եկաց - մրու

իբն- արհ՝ մեծ- վ արդապետ ՝օթազալեանց, լ- Ձաչեդ

վերաձայնեալ, այր յոյժ պերճախօս: ա կարծէր թէ՝ դա

տապարտեալքն ոչ տանջեսցին առ յաւիտեան ի դժոխս. այլ

փոխարկեսցին ի Հուր, որ իւրովի ձգեսցէ զնոսա ինքն

ռանց ընթանալոյ ինչ նոցա յայն : Ձադեանք վարդապե

տէին ևս թէ՝ ամենայն որ Հաւատայ յԱստուած իբրև ի

Տէր իւր, և ի Մահմետ իբրև յառաքեալ Աստուծոյ: Հա

մարի ընդ Հաւատացեալս: Սուրբ գիրք Արևելից. եր . 528 :

( արիւրի): Զայս անուն ոչ գտի կեշտ ինչ յառաջին դարու

անդ Իսլամութեան: Յերկերիւր և ի մի ամին * իջրեթի երե

ւեցաւ աբեր-ալ- * որրեմ՝ անուն՝ մարգարէն որ

աղանդեաց զայլանդակ կեչտ իմն: Սա ժողովեալ զֆամախուս

իւր մղեաց ամս իբրև քսան զպատերազմ՝ ընդդէմ` միրա

պետաց , խորտակեալ բազում` անգամ` զզօրս ել- Մանունի։

ՙլ, կուն եղեալ ի ճակատու միում ՝ փախեաո յերկիր Յունաց ,

զոր կալեալ Հայկազն ՍաՀել սպային՝ ետ ի ձեռս Ալ- Մ -

թազիմայ: Րաց ի * որրեմեանց գտանի Ս՝ աՀմետեանս

այլ իմն աղանդ Հայկավանց ն կոչեցեալ, թէև զկնի լևոնի

իսաւրացւոյ: * ալիւլեանք Հաւատային թէ աստուածային

բնութեանն մաթ է միաւորիլ ընդ մարդկայնոյն ի միում`

սուտ

WIL
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և եթ անձնաւորութեան. վասնզի ընդունէին թէ՝ չէ ինչ

անմարթ Աստուծոյ երևիլ ընդ մարդկային կերպարանաւ որ

պէս և երևեցաւն Գարրիէլի : Եւ ի Հաստատութիւն կար

ծեաց իւրեանց ի վկայութիւն առնուին զբան աֆմետի

** մվա «Տը կը աը կերպարանա, ևս ըստ օրինակին

՝ովսիսի որ խօսէր ընդ Աստուծոյ էին յանիման: Սուրբ

գիրք Արևելից . եր. 532 և 534 : լր երբեմն Մահ

մետեանս նաև կեշտն արաջի որ աստուածացուցանել կա

կազէր զԱմիրապետն - * աքեմ»:

ու

կվա( ահնազ. յէջս 219—222 ։

.«վրիպի սակաւ ինչ կ. վ , ( ահնազարեանց, թէ

փոխանակ հարիւրի Հարկ իցէ ընթեռնուլ իարէր- ալ *որ

րեմի , որ է անուն ականաւոր աղանդապետի ուրումն րա

րացւոց : Րանզի Րաբէրն երևեցաւ յամին չէջիրի 201 ,

յամի Տեառն 816 , այն ինչ թուղթն | ևոնի գրեցաւ Հա

րիւր և աւելի ամօք յառաջ քան զերևում նորա :

Կարաջիկ անուն է աղանդոյ միոյ * արիջեանց, և կո

չեցաւ այսպէս ըստ անուանանուան արուրայ աւանին մերձ ի

կուֆայ : Յաղագս վարդապետութեան այսր աղանդոյ տես-

ի գիրս Աբդ - ալ- J՝ախազինի ։ Weil , Geschichte der Khalifen ,

Հտ . լ . էջ 391 »: Թ . Պատկ. էջ 144 :

35. (էջ 63, տող 10) ։ «Գաջաջ մի է երևելի զօրա

վարաց և յարիագունիցն արանց ի ժամանակս ()մմայեանցն

առաջնոց: Տես Sédillot , Histoire des Arabes, էջ 139 : ()գնա_

կանութեամբ սորա յաղթահարեաց բդլըմելիք - զթշնամիս

իւր և Հաստատեցաւ յաթոռ թագաւորութեան իւրոյ : Սուղ

ինչ յետոյ կարգեցաւ * աջաջ ոստիկան ի վերայ Պարսկաստ

տանի, և բդլմելէքիւ և որդւով նորա - վ ալիդաւ

էր այր կարի երևելի և ազդու : վ ախճանեցաւ նա յամին

716- րդի: .Հանգամանաց կենաց նորա տես առ Herbelot: —

Weil ի Պատմութեանն իւրում` -միրապետաց, Հտ . :

յէջս 360—553 խօսի զնմանէ յոյժ ընդարձակօրէն , և զայս

ինչ յաւելու . «um den Koran hat er viele Verdienste erworben ,

< er verfertigt selbst viele Handschriften davon und sandte sie an
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<<< allen Stadthaltern des Reichs zu , was gewiss auch von einem

« gottvergessenenMenschen, wie manche (իմա կուսակիցք ԱԺ

«բասեանց) ihn schilderten , nicht zu erwarten war. A uch erfand

<er gewisse Zeichen um viele Irrthümer zu verhindern , welche

<< sich in Folge der mangelhaften Schrift der Araber in den Koran

«eingeschichten hatten » . . Պատկ . էջ 145 :

36. (էջ 84). Րազումք ի պատմագրաց Հայոց աւան*

դեն , թէ լեալ իցէ լրաբացիս սովորութիւն թլփատելոյ

զկանայս. տես կիրակ. Գանձակ. էջ. 33 : Բայց ի կու

րանի չիք պատուիրան այսպիսի: թերևս ակնարկէ աստ

պատմագիրս մեր զանդամաՀատութեանցն, զորս առնեն իկա

նայս ի * աբէշ և յայլ կողմանս Ափրիկէի » :

• Պատկ . էջ 146 :

37. (էջ 89). «թուի թէ իցէ սա ՝ահմետ-իրն- ՝ը

րուան , որոյ Հրամանաւ այրեցան նախարարքն Հայոց յեկե

ղեցիս ՙլ, ախճաւանու և խրամայ : * այր ( )մարայ . կոչէր

Աբդլ- Ազիզ-իբն- Մրուան: իսկ Մահմետ եղբայր էր նորա) :

Ք . Պատկ. էջ 146 :

38. (էջ 89) . « Երևի աստի , թէ զթուղթն գրեաց

| ևոն անդէն ի սկիզբն թագաւորութեան իւրոյ , մինչ չև

ևս զգեցեալ էր նորա յաւակնութիւնն Հալածելոյ և ջըն

ջելոյ զպատկերս : Տես Schlosser , Geschichte der bilderstürmen

Ռ. Պատկ. էջ 147 ..
den Kaiser » :

39. (էջ 90) . ի Հատուածոյ բանիս բացորոշ երևի , թէ

թարգմանեալ է այն իյոյն լեզուէ . քանզի անու անքդ ծաի

ռոց յունականք են և ոչ Հայկականք ։ բնագրին գրի

« մայրիւ և պեկի, և պեկիւռոսաւ» (կիպարիսաւ ). իսկ յԱս

տուածաշնչի մերում` ասի՝ (սարդիւն և սօսիւ և նոճւով և

մայրիւ )» : Ք ․ Պատկ , 147 :

40. (էջ 92 ) . « J՝ թին է իմաստ այսր Հատուածոյ, որ
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ակնարկէ իմն յինչ ինչ կրօնական ծէսս Արաբացւոց: -ի բար

ւոք վերահասութիւն իմաստի բանիս տես վարդանայ

Րարձրբ. յէջս 90—92 »: Ռ . Պատկ. էջ 147։

wn

41. (էջ 96 ). Հաւատան մաֆմետականք ի բաղդ , այլ ոչ

ի դևս ։ Ռուի թէ աստ բանք իցեն զնախկին Հաւատալեաց

Արաբացւոց: ի բնագրին դնի «դիւաց որ են գեչանք» .

իսկ ի գաղղիերէն թարգմանութեանն ասի . « Aux démons , qui

ne conduisent qu'aux supplices de l’enfer » : կարծեմք ի զուր

ուղղագրէ թարգմանիչն զընթերցուածն գեՀան և դնէ գեր

Հեան. քանզի Հատուածդ ըստ մեզ նշանակէ «դիւաց , որ են

(Արաբացւոց լեզու) գեչանք, (ջիչանք) ».

Ջ . Պատկ . էջ 149 :

42. (էջ 112 ) . «Գրիգոր և Դաւիթ որդիք էին Սըմ

բատայ Մամիկոնենի : են յայտնի պատճառք թշնամու

թեան նոցա ընդ բագրատունի տանն յայնմ ժամանակի ։

Հազիւ է տեսանել ի պատմութեանս մերում` դիպուած այս

պիսի անֆայրենասիրութեան Մամիկոնեան տոՀմին » :

Ք . Պատկ․ 155 :

-

43․ (էջ 115 ) . Այս Սալէյման, որպէս յայտնի է՝ ոչ

էր ամիրապետ։ Արաբացիք որ յԵգիպտոս , ի Դամասկոս և

ի Պարսկաստան՝ ընտրեցին իւրեանց ամիրապետ զԵզիդ. իսկ

Մրուան որ էր ոստիկան Հայաստանի՝ ոչ ընկալաւ զնա .

այլ կուսակից եղև որդւոցն վալիդայ, և զօրու իւրով ել

ընդդէմ` Եզիդի կողոպոլն: Այլ զկնի միոյ ամի մեռաւ -

զիդ , և զաթոռ նորա յաջորդեաց եղբայր նորա իբրահիմ,

որ առաքեաց ընդդէմ՝ րուանայ զզօրավարն իւր . Սուլէյ

ման ( ) մմայեան: Պարտեցաւ Սուլէյման ի պատերազմի , այլ

կանխեաց անկանել ի Դամասկոս և սպանանել անդ զորդիսն

վ ալիդայ : Տես Lebeau , Հտ . Ր. էջ 193 , րան. 7 :

սկիզրն Ճակատամարտին առ յուսափառ, մերձ ի Ով

( Ուուսպ ) զօրքն -Արաբացւոց ընտրեցին ամիրապետ զՍ*=

Էյման իբն-- էշած: Տես Weil, Geschichte der Khalifen, Հտ.

• Պատկ . էջ 156 ։C. 42 688»:
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44. (էջ 126 ). « Պատմագիրք Յունաց և Հայոց առանց

զանազանութեան - Աբդլայ կոչեն զեղբարսն զերկոսեան ,

զՀիմնադիրս Հարստութեանն բբասեանց . մին ի նոցանէ

կոչի Աբուլ- Աբբաս- Աբդալլայ- էլ- Լաֆայ, և երկրորդն՝լբու

♥ աֆար-| լմանսոր, այսինքն է յաղթող : ()օրավարք զօրացն

Խորասանի էին բու- սլիմ և կաչատրայ ։

Աբբասեանք սերեալ էին յԱբբասայ Հօրեղբօրէ Մահ

մետի, Հօրէ * եչմայ (* աչէմայ ), վասն որոյ և բազում` ու

րեք կոչին * եչմեանք, էնի- * էշմ կամ աըրի * եշայ , որ

պէս ղ ևոնդեայ : Առ առաջնովն յԱբբասեանց շինեցաւ

քաղաք նոր մերձ ի կուֆայ , որ կոչեցաւ ի յիշատակ նորա

* աշէմիա :

WIL

Աբուլ- Երբաս անուանեաց զինքն ամիրապետ ի Պարս

կաստան , և յետ սպանմանն Մրուանայ ընկալեալ եղև յա

մենեցուն: թագաւորեաց նա յամս 750—754: իսկ սե

րունդք նորա թագաւորեցին ամս 523 : Տես Lebeau , Hist .

du Bas-Empire, “տ . Ր. յէջս 204—205 » :

Ռ . Պատկ. էջ 157 :

45 , (էջ 127 ) . « Յաղագս արծաթեայ դրամոյն Ասորւոց

զուզա կոչեցելոյ տես ի Lexic. Syriac, de Castel , édit de Mi

chaelis , էջս 246—247 »:

կավ . ( ան. ի թարգմ. էջ 124:

« Օղուզ կամ զուզա , դենար, դրախմայ . է դրամ՝ ար

ծաթի, որոյ գինք են քառորդ մասն սկեղն սրբոյ կամ` քա

ռորդ մասն կայսերական թալերին գերմանացւոց: Տես ւետ.

ըստ Ղուկ. ԺԷ 8 , 9. Ելից, 1․ 13 : Ի գիրս Տովբիթայ,

Է . 20, ուր բառս զուզա արկանի ի կիր յեբրայեցերէն բնաս

դրին ևյասորի թարգմանութեանն՝ ի յոյն թարգմանութեանն

ret spazμý...

·

•

ընդՀանուր միտս՝ զուզա կոչի ամենայն դրամ` արծաթի

առհասարակ ի զանազանութիւն յոսկի դրամոց» . Castellus ,

Lexicon Syriacum , չտ . , յէջս 246—247 :

46. (էջ 155). Ըստ վկայութեան -թէոփանու՝
տ --
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քեաց կայսրն ընդդէմ` Սառակինոսաց բանակ մի Հարիւր Հա

զար զօրաց որոց առաջնորդ էին զօրավարք չորք ընդ իշ

խանութեամբ ախանոդրակոնին. այս ինքն են Տաաա]

զօրավար բուկելլարաց , Taris % rov ptuxel.apiov ) ա

աապ զօրավար - անատոլեան գնդին ( Apri35o5 'Apuév!¢ r@

Avaroz ), կարիստերոցես ( արազտիրոց ) զօրավար Հայ

կական գնդին (r@v ’ Apusvax@ ) այսինքն է * այոց, որք ընդ

իշխանութեամբ Յունաց էին , և Գրիգորիոս որդի յուզա

լակեայ ( Մուշեղայ) , զօրավար գնդին Opsicium : Տես Theoph .

Էջ 38 ): Օ աճատ գիտեն և պատմագիրք Արաբացւոց ,

որք կոչեն զնա Տասսիտա կամ` Տաթիտա , իսկ Էլմակին

կոչէ զնա ՙլ, ակիտա ։ Որք ծանօթքն են ոճոյ գրութեան լրատ

բացւոց՝ դիւրաւ վերահասու լիցին, թէ զիարդ փոփոխու

թեամբ կետիցն ի վերայ նշանախեցից բառդ Տաթիտա փո

խիցի ի ակիտա: Սոյնպէս յայտնի է պատմագրացն լրա

բացւոց և Գիւզանդացւոց, զի ի բաց եկաց Տաճատ ի յու

նաց և ձեռն ետ յԱրաբացիս: թէոփանէս գրէ , թէ դա

ւաճանեաց Տաճատ Դունաց ատելութեան իւրոյ

Ստաւրակիոս սեղեխ կայսերուՀւոյն )) :

யாட

• Պատկ . էջ 162 :

առ

47․ (էջ 159) . « արեցաւ Տաճատ ի Սարակինոսս յա

մին 780-րդի: Ր ստ բանից ևոնդեայ եկաց Տաճատ իէ

ծառայութեան կայսերն հունաց ամս 22 . ապա ուրեմն

զսկիզբն ծառայութեան նորա այսորիկ և գործոց արութեանց

ի Գուլղարս դնելի է յամս 757 կամ 758 : - Եւ արդարև

յիշատակին պատերազմունք ընդ Գիւզանդացիս և ընդ ուլ

ղարս յամս 757 —763: Տես Lebeau, Հտ . Ր. յէջս 230—

Ռ. Պատկ. էջ 163 :243):

1/213
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Աշոտ բագրատունի որդի Սահակայ

142, 145 .

Աշոտ բագրատունի պատրիկ որդի

Վասակայ. 112—114 , 119—124,

128, 138 , 142 , 146.
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Ասումձուր. 139 .

Ապունձիա. 140.

Առբերանի. 146 .
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Ասորեստան. 3—6, 22, 37, 125.

տես և

Ասորիք. 6 , 11—13 , 23 , 53 , 62 ,

103, 118-120, 133, 145 .

Ատրպատական. 134 , 166 .

Արաբիա Ապլառաժ . 5.

Արագածոտն. 15.

Արագեղտ. 144 .

Արածանի. 148 .
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Արծափք. 11 .

Արծրունիք . 146 .

Արձնի . 148 .

Արձէ, 146, 147, 151 .

Արուճ 15 , 140.

Արտագերս. 139 .

Արտաւազդ մամիկոնեան. 138, 155 .

Արտաւէտ. 101 , 102 .

Ափսիմերոս —Տիբեր. 17 , 19.

Ափրիկայ. 128 .

Բաբելացիք . 38 , 55 , 95.

Բաբելոն. 55 , 95 .

Բագար . 136 .

Բագարատ բագրատունի Հայր Իսաս

Հակայ 128.

Բագարատ սպարապետ. 161 .

Բագաւան . 140 .

Բազուձոր. 7 .

Բաղասական դաշտ. 132 .

Բաղդադ. 145

Բասանաստան. 155.

Բասեան. 148.

Բասղի. 61 .

Բասրա. 126.

ԲեթղաՀէմ։ 73.

Բեխ. 132.

Բիչան. 155.

Բիւթանացիք . 103.

Բուլղարք . 159.

Բուտակք. 134 .

Բօտիս. 37.

Գաբաւոնացիք . 169.

Գագիկ արծրունի. 131 , 133 .

Գազնակ. 134 .

Գաղաադացիք. 117.

Գաղատացիք. 157.

Գանձակ շահաստան. 101 .

Գեղաւու. 132.

Գոդ. 71 , 72 .

Գողթն. 7 .

Գոմոր. (65 .

Գովաթա. 157.

Գուկանք. 26.

Գրիգոր անձևացի Հայր Տաճատայ .

158.

Գրիգոր արծրունի. 34 .

Գրիգոր մամիկոնեան. 12 , 14—16 .

Գրիգոր մամիկոնեան որդի Սմբատայ.

112, 120-124.

Գրիգորի Ս . եկեղեցի. 14 , 20.

Դամասկոս. 37, 38, 116, 117 .

Դանիէլ մարգարէ. 50, 53 , 55 , 60.

Դարբանդ . 40 , 160.

Դարիւնս. 16, 18, 119, 124 , 144 .

Դաւիթ մամիկոնեան որդի Սմբատ

տայ 112, 120 , 123 .

Դաւիթ մարգարէ. 15 , 47, 50 , 53,

57 , 69, 60 , 72–75 , 77 , 78, 92

94 , 107.

Դրաշպետ. 32.

Եբրայեցիք. 52, 53 , 62. տես և Իս

րայելացիք, Հրեայք .

Եգեր . 35, 168 .

Եգերացիք . 138, 139.

Եգիպտացիք. 83 .

Եգիպտոս . 128.

Եզեկիա. 107 .

Եզեկիէլ, 50, 53 , 54, 85 .

Եզիտ (Ա.) ամիրապետ որդի Մուա

ւեայ. 14 .

Եզիտ (Բ . ) որդի Աբդլմելիքի. 99.

Եզիտ Հրամանատար. 153, 157.

Եզիտ Հրամանատար որդի Մգդէի.

166.

Եզիտ Հրամանատար որդի Ուսագի .

128, 130-132 , 135 , 136.
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Եզր քահանայապետ Հրէից : 55.

Եթովպացիք. 63.

Եղբարք. 8 .

Եղիա. 50 .

Եղ իսէ. 50, 88.

Եման․ 113.

Եսայի մարգարէ. 44 , 47 , 50, 53 ,

73-75, 90 , 95.

Եսայիաս կաթողիկոս. 167 , 169 .

Եսթեր. 55.

Երասխ. 7, 24, 25 , 101 .

Երեմիա . 50, 53 , 70 , 73, 83 .

Երկ. 132 .

Երուսաղէմ. 6, 55 .

Եփրաթայ տուն. տես Բեթղահէմ.

Եփրատ. 13, 116 .

Զարևանդ. 102 , 134 .

Ջաքարիա մարգարէ. 75.

Ջաքարիա քահանայապետ Հրէից 50,

82.

Ջեդայ. 92 .

Ջիդռոյ. 134 .

Ըթչիբագուան. 101 .

Թալին. 144 .

Թարգու. 41 .

Թարմաչ. 101 .

Թէոդոս. 17.

Թէոդոր:

23.

Ռշտունի. 7—9, 11—13,

Թէոդուպոլիս. տես Կարին քաղաք

Թիանեթ . 132 .

Թարգոմայ տուն. 141 .

Թուխարք . 26.

Թուրապի. 60.

Թրակացիք. 110.

Իբնդոկց. 167.

Իսահակ , Սահակ նահապետ. 50 , 65.

Իսահակ որդի Մսլիմ. - 116 , 119 ,

120.

Իսմայելացիք , Իսմայէլ 6—8, 12—

14 , 18, 19 , 23-29, 31 , 32 , 35–

37 , 39 , 41 , 43, 45, 99. 102—

104, 107 , 109, 110, 112-114,

116-119, 121-123, 125, 129,

130, 133, 134, 137-141 , 144–

146 , 153 , 156-162.

Իսմայէլ նահապետ. 29. 106 .

Իսրայելը 43. 69—71 , 73. 83, 95 .

Լևոն (Գ. Իսաւրացի) . 17 , 42, 43,

45 , 99, 103, 105, 106, 109, 110,

129, 143 , 159.

Լևոն (Դ. Խազար ). 155 , 156, 158.

Խազիրք. 16, 17, 41 , 101 , 132, 160 .

Խազմ. 162 , 165 .

Խաթիրլիթբեր. 132 .

Խաթուն. 132.

Խառան. 28—30, 117 .

Խարս. 140 .

Խեփ . 132 .

Խլաթ . 145 , 146 .

Խողմաղ . 132 .

Խոշակունիք. 18.

Խոսրով (Փարվեզ ). 6 .

Խորասան. 37 , 125 , 128, 136, 145.

Խրամ: 18 , 33 .

Ծալէչ. 133 .

Ծուքէդ . 132 .

կահաթբա. 125 , 136.

Կամբեխձան. 132 .

Կասմ. 32.

Կասպից դրունք . 40, 160 .

Կաստիղոն . 157 .

Կարին քաղաք, Թէոդուպոլիս. 124 ,

129, 130 , 139 , 142 , 148.
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Կարմիր ծով․ 108 .

Կիլիկեցիք. 12, 155 .

Կիլիկիա . 103.

Կնտրի. 61 .

Կոգովիտ. 7 , 11 , 18 .

Կող ․ 168 .

Կողբ. 144 .

Կողոնիա . 157.

Կոստանդին (Գ.) որդի Հերակղի. 4 ,

9, 12.

Կոստանդին (Ե. Կոպրոնիմոս ). 123 ,

129, 133, 143, 155, 158, 159.

Կոստանդին (Ջ. ) . 158, 159, 169 .

Կոստանդնուպոլիս . 105 .

Կովկաս. 42 .

Կորիւն արծրունի. 34 .

Կումայրի. 138.

Կուր. 132 .

Հաբանդ. 132.

Հագարացիք. - 11. տես և Իսմայելաս

ցիք .

Հազ ր . 123 .

Համազասպ արծրունի որդի Գագկայ

135, 144, 146, 162, 164.

Համազասպ արծրունի որդի Վահա

նայ. 130 , 131 .

Համամ ամատունի որդի Հապիոյ՝

168 .

Հայք (աշխարհ). 7, 8, 11 , 12, 14—

18, 23, 28, 30, 31 , 36, 42, 101,

112 , 118 , 119 , 121 , 122 , 127 ,

128 , 130 , 133-136 , 138, 139,

143, 145 , 147, 151 , 152, 155,

157 , 158, 160-162.

Հայք (ժողովուրդ ). 7 , 9, 10, 11 , 14,

15, 19, 24-31, 33, 35, 63, 112,

113 , 120-122 , 124, 128, 134,

137-139, 141 , 142, 145, 147

149 , 155 , 160-162 , 165 , 166 ,

168, 169.

Հաջաջ. 63 .

Հասան. 136 , 139, 153 .

Հարիւրի. 61 .

Հեր . 134 .

Հերակղէս կայսր . 3 , 9 , 12.

Հերթ . 100 .

Հեշմ. 100, 112—114 , 126.

Հեջար . 132.

Հմայեակ մամիկոնեան. 138.

Հնդիկք . 63 .

< p, 40-42, 101, 113 , 114, 160.

Հոռոմք. 3, 9, 19, 42. 43 , 103 .

Հռոմայեցիք. 61 , 62, 143 .

Հռութ. 52.

Հրահատ մամիկոնեան կոմ. 139.

Հրեայք 4 , 48 , 51—55, 73, 77,

96. տես և Իսրայելացիք:

Հրէաստան. 3—6, 10, 95.

Ձելթդ. 132.

Ձորայ . 9 .

Ղևի. 77.

Ղուկաս աւետարանիչ . 44 , 58.

Ճենք . 37—40.

Ճորայ պահակ. 41 , 101 .

Մադիամ 4, 5.

Մադիանացիք . 95.

Մազքութք . 101 .

Մակեդոնացիք . 38.

Մակու. 144 .

Մաչէտ զօրավար. 138 , 140.

Մատ զօրավար Աբդլմելիքի . 20 —

23, 28-32 , 35, 37-40, 42.

Մաչետ Հօրեղբայր Օմարայ ամիրա

պետին. 89 .

ՄահՔտ Մահադի ամիրապետ. 154 ,

155, 158, 160, 161 , 166.

Մահմէտ օրէնսդիր և մարգարէ Արաս

1
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բացւոց . 3 , 27 , 44, 46, 50, 51 ,

56 , 59, 76 , 91 , 92.

Մատթէոս առաքեալը 44 , 58.

Մարդուցայք. 7.

Մարօպանեան. 132.

Մարիամ դուստր Ամրամայ. 76, 77 .

Մարիթենէս. 157 .

Մարկիանոս. 41 .

Մարկոս առաքեալը 44, 58 .

Մարք. 7, 18, 128 .

Մերուժան արծրունի. 162, 163.

Միջերկրայք. 103 , 111 .

Միւսիդիոն. տես Միջերկրայք•

Միքիէ . 73.

Մովաբ . 71 .

Մովաբացիք. 71 .

Մովսէս մարգարէ. 44 , 50 , 56, 57 ,

65, 68, 69, 71, 77, 80, 87, 89,

90, 108.

Մուաւիա. 12, 14.

Մուշեղ որդի Վասակայ, եղ բայր Ա

շոտի. 124 .

Մուշեղ մամիկոնեան որդի Հրահաս

տայ . 139 , 140, 150 .

Մուսէ ամիրապետ. 161 , 162, 165.

166.

Մուսէ զօրավար. 134.

Մու րջ ի 61 .

Մսլիմ (որդի Աբդլ Մելիքի) եղբայր

Հեշմայ , զօրավար. 40, 41 , 102—

105, 107, 111, 114.

,

Մրուան ( Ա.) . 14.

Մրուան որդի ՄաՀետի, Հրամանա

տար. 112—114, (Բ. ամիրապետ)

116, 117, 119-121 , 125-127.

Յազկերտ ամիրապետ. տես Եզիդ Բ.

Յազկերտ Վերջին Սասանեան. 6.

Յակոբ նահապետ. 50, 65 , 70, 71 ,

73 .

Յեսու 52 , 57 .

Յոյնք. 4—8, 13 , 17 , 19 , 23, 26,

32 , 35, 36, 61, 62 , 103-105,

123, 129, 133, 143, 144, 148,

155, 156, 158-160, 168, 169.

Յովբ. 47, 50.

Յովհաննէս առաքեալը - 44, 58, 81 ,

82.

Յովհաննէս մկրտիչ: 50, 82 .

Յուդայ որդի Յակովբայ. 50 , 77 .

Բուդայի ցեղը 53 , 54 , 83 .

Յուստիանոս. 17, 19.

Նաբուգոդոնոսոր. 54 .

Նախճաւան, Նախջաւան. 7 , 11 , 24 ,

33.

Ներսէս կամսարական. 161 .

Ներսէս Շինող. 14 .

Նկան. 133 , 134 .

vy. 56.

Շամ: տես ՀԷջմ

Շապուհ ամատունի. 168.

Շաքէ. 132 .

Շիրակ. 138 .

Հուշան. 25 .

Տուչք. 132 .

Ոստանի. 132 .

Ովբէդլա . 166 , 168 .

Ով. 117.

Որթ (Յորմի). 134 .

Որմիզդ փերոզ. 101 .

Ուղայէ. 24 .

Ուրիա . 92 .

Ուրծայ (Բուրծայ ). 147.

Պայիկայ դաշտ. 19.

Պարսիկք . 6, 7 , 37, 38, 63 , 98,

101 , 128 , 130, 134, 153.
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Պարտաւ. 14 , 166 .

Պենտապոլիս. 128.

Պոնտոս. 105, 123, 157, 168.

Պռոկոպ. 7, 8 , 12.

Պտղունք . 144 .

Ջահդի. 61 .

Ջառայ. 102 .

Ջուղայ. 7 , 18.

աժթարխան. 132 .

Ռշտունեաց գաւառ. 26 .

ՌոՏ կամ Ռուի զօրավար. 134, 161 ,

162.

Ռուսփայ. 116.

Սաբարի . 60 .

Սագառիս. 103, 157 .

Սահակ արծրունի որգի Գագկայ

135, 162, 164 .

Սահակ արծրունի որդի Վահանայ

130, 131 .

Սահակ բագրատունի - իշխան. 136,

142, 145 , 150 .

Սահակ բագրատունի որդի Բագա

րատայ . 128 .

Սահակ կաթողիկոս. 28, 29.

Սաղման . 58 .

Սամուել մարգարէ. 50, 57.

Սամուէլ տեր Մամիկոնէից. 150.

Սամցխէ . 138.

Սառակինոսք . 5, 45, 63, 129, 141 .

տես և Իսմայելացիք .

Սարմատացիք. 159.

Սէթ. 71 .

Սէթ Հարաչի. 102 , 112.

Սմբատ բագրատունի իշխան. - 13,

14, 23 , 26, 31 , 32 , 35.

Սմբատ բագրատունի ՛ սպարապետ,

որդի Աշոտոյ իշխանի, եղբայր

Վասակայ. 139, 142 , 146, 150.

Սմբատ մամիկոնեան. 112 , 118, 120.

Սմբատ որդի Աշոտոյ իշխանի . 23,

25, 27, 34.

Սմբատ որդի Վարազտիրոցի. 19 .

Սոդոմ. 65 .

Սողոմոն, 50 , 53 , 88, 90 .

Սուլեյման ամիրապետ. 40-42 .

Սուլեյման այլ ամիրապետ? յետ

Վլթի Բ. 115, 116.

Սուլեյման Հէն . 130 , 131 .

Սուլեյման հրամանատար. 166 , 167 ,

169.

Սուրենապատ. 134 .

Սոփիա Ս ․ 105, 106.

Սպատարուն Փերոզ. 101 .

Ստեփանոս կաթողիկոս. 170 .

վահան արծրունի. 131 .

Վահան գնունի. 151 .

Վասակ բագրատունի Հայր Աշոտոյ

իշխանի. 112 .

Վասակ որդի Աշոտոյ իշխանի. 144,

146.

Վասպուրական. - 11 , 23 , 26 , 27 ,

119 , 130, 134, 144 , 146.

Վարազշապու` ամատունի. 34.

Վարազտիրոց . 19.

Վարդ որդի Թէոդորոսի Ռշտունւոյ.

13, 23.

Վարդանակերտ. 24, 31 .

Վելիսցխէ. 132.

Վէռիա. 139. տես և

Վիրք. 15, 16, 63, 132, 138, 139 ,

166, 168.

Վլիթ (Ա. ) ամիրապետ. 31 , 35.

Վլիթ (Բ.) ամիրապետ, 115 , 116 ,

118.

Տաճատ - անձևացի որդի Գրիգորի.
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Ghewond's History, though divided into chapters which are numbered, lacks chapter headings or summaries. The table of  chapter summaries below was created for the   convenience of readers and is not part of Ghewond's text. 
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Translator's Preface





[i] Almost nothing is known about the life of Ghewond, author of the sole 8th century Armenian history describing the Arab domination.  It has been suggested that he was born in the 730s in the village of Goght'n, received his clerical education and degree of vardapet (doctor of the Church) in the city of Dwin, and died in the latter part of the century.  His History covers the period from ca. 632 to 788 and includes descriptions of the Arab invasions of Armenia in the mid 7th century, the wars fought by the caliphate against Byzantium and the Khazars, the settlement of Arab tribes in Asia Minor and the Caucasus, and the overthrow of the Umayyads, as well as information on Arab tax policies, the status of the Armenian Church, and the Armenian and Arab nobilities.  Ghewond is considered a trustworthy historian.  He correctly lists the caliphs and the lengths of their reigns, except for the reigns of the initial three caliphs.  He correctly lists the names and reigns of the ostikans or Muslim governors of the newly-created administrative unit called Arminiya, which included Armenia, East Iberia/Georgia, and parts of Aghuania (Atrpatakan/Azerbaijan).  He was a supporter of the ambitions of the Bagratid family and, according to the colophon at the end of his History, wrote under the patronage of  Shapuh Bagratuni, son of Smbat sparapet (commander-in-chief), whose activities are recorded in the work.  



Ghewond's major source for the period of the Arab invasions (640-660s) was the 7th century historian Sebeos [see Sebeos' History,  chapters 30-38].  For the first half of the 8th century Ghewond was relying on the accounts of older contemporaries, but for the second half of the century he himself was a bitter eyewitness.  He describes the increasing harshness of Arab tax policies and the growing intolerance of individual caliphs and their governors, which triggered two unsuccessful rebellions in Armenia (747-750 and 774-775).  Martyrological literature may have been a source for part of chapter 40.  That chapter contains the first reference to the Armenian Era (a system of dating with A.D. 551/552 as year one) which later Armenian historians were to adopt.   However, the date Ghewond provides for the martyrdom in question is incorrect. Another source which Ghewond claims—"the enemy himself"—is quite suspicious.  In that passage (in chapter 34), Arab soldiers—who have just annihilated Armenian rebels—purport to have seen priests with candles, incense, and gospels encouraging their foe.  This is a literary device rather than a source.   Fellow clergymen, Armenian nobles, and the author's own observations seem to be principal sources for much of the 8th century.  The Bible was a clear source of inspiration for Ghewond throughout his life and throughout his History. Our author was a fatalist and moralizer who attributed all calamities to God's vengeance.  Consequently he had no sympathy for rebels, be they Armenian lords and peasants who challenged the Arab overlords, or the iconoclastic Paulician sectarians (the "sons of sinfulness") who challenged the Armenian Church in this period.  In Ghewond's account, the failings of the Christian Armenians were due entirely to their own sins, but so too were the failings of the Muslim Arabs.  Ghewond's worldview is consistently negative, probably a reflection of the bleakness of the period he chronicled.



[ii] There is some question whether Ghewond's text has reached us intact.  Titles provided by some later medieval historians could imply that the work began with an account of the prophet Muhammad's life, though this is not certain.  The late 13th century historian Step'annos O'rbelean, in chapter 7 of his History of the State of Sisakan, claimed that Ghewond's History contained a gahnamak or list of princes, but the extant text of Ghewond does not.  The lack of a concluding section also seems peculiar, especially for an author so prone to moralizing. In addition to possibly missing portions, Ghewond's text may have gained a section (chapters 13-14),  containing the lengthy correspondence between Caliph 'Umar II and Emperor Leo III, which many scholars today regard as a later interpolation.  The most detailed study of Ghewond's text remains father Nerse's Akinean's Ghewond er'ets' patmagir [The Historian Ghewond the Priest] (Vienna, 1930; also in the journal Hande's amso'reay, vols. #43-44, 1929-1930).  In a deliberately provocative section of his study Akinean suggested that Ghewond and another historian, Movse's Xorenats'i, were one and the same person.  However vocabulary, style, and worldview—among other factors—rule this out, and Akinean's proposal has found no support among scholars.



Eight of the surviving fourteen manuscripts of Ghewond's History are housed at the Matenadaran in Yerevan, Armenia.  The oldest and most complete (ms. #1902) dates from the 13th century and seems to have been the source of the other copies, many of which are defective.  The first publication of the Classical Armenian text was made by K. V. Shahnazarean (Paris, 1857), based on a 17th century manuscript.  A better edition was prepared by K. Ezean and issued by S. Malxasean (St. Petersburg, 1887), based on several manuscripts, including the earliest.  Translations have been made into French by Shahnazarean/Chahnazarean (Paris, 1856); Russian by K. Patkanean (St. Petersburg, 1862); and modern Armenian by Aram Ter-Ghewondyan (Yerevan, 1982).  An English translation and scholarly commentary of chapters 13-14 was issued by A. Jeffery [Ghevond's Text of the Correspondence between 'Umar II and Leo III, Harvard Theological Review, 37 (1944) pp. 269-332, at Internet Archive here]. The first complete English translation [History of Lewond, the Eminent Vardapet of the Armenians] was published by father Zaven Arzoumanian (Philadelphia, 1982), and includes an introduction, valuable notes, and a map.  Our translation below was made from the Classical Armenian text of Ezean/Malxasean (St. Petersburg, 1887, 2nd edition) [available at Internet Archive, 
here],
 and excludes chapters 13-14. 



For the history of the 7-8th centuries see: C. Toumanoff's article, 
"Armenia and Georgia," [Chapter XIV in The Cambridge Medieval History, vol. IV,  
The Byzantine Empire, part I, (Cambridge, 1966), pp. 593-637];  
 N. G. Garsoian, "The Arab Invasions and the Rise of the Bagratuni (640-884)", in The Armenian People from Ancient to Modern Times, vol. I, R. G. Hovannisian, ed. (N.Y., 1997); and A. Ter-Ghewondyan,
The Arab Emirates in Bagratid Armenia  (Lisbon, 1976), translated by N.G. Garsoian.  On the Paulicians see N. G. Garsoian, The Paulician Heresy (Paris, 1967); V. Nersessian, The Tondrakian Movement  (London, 1987), chapter 3; and S. Dadoyan, The Fatimid Armenians (Leiden, 1997), chapter two.  A fascinating history of the Paulicians and their descendants is available on another page of this website, Matti Moosa's important Armenian Elements in the Beliefs
 of the Kizilbash Kurds. The maps and accompanying text in R. H. Hewsen, Armenia, A Historical Atlas (Chicago, 2000) pp. 104-107 also are valuable.  Later epic literature, including the Armenian David of Sasun and John Mamikonean's History of Taron,  and the Byzantine Digenes Akrites perhaps contain material reflecting this period.



The transliteration used here is a modification of the Library of Congress system for online Armenian, substituting x for the LOC's kh, for the thirteenth character of the Armenian alphabet (խ). Otherwise we follow the LOC transliteration, which eliminates diacritical marks above or below a character, and substitutes single or double quotation marks to the character's right.  In the LOC  romanization, the seventh character of the alphabet (է) appears as e', the eighth (ը) as e", the twenty-eighth (ռ) as r', and the thirty-eighth (o), as o'.










A Note on Pagination





The printed editions of these online texts show the page number at the top of the page.  In the right margin the pagination of the Classical  Armenian (grabar) text also is provided.  We have made the following alterations for the  online texts: the page number of the printed English editions  (Sources of the Armenian Tradition series) appears in square brackets, in the text. For example [101] this text would be located on page 101, and [102] this text would be on page 102. The grabar pagination is as follows.  This sentence corresponds to the information found on page 91 of the Classical Armenian text [g91] and what follows is on page 92. In other words,  the Classical Armenian text delimiters [gnn] indicate bottom of page. 
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[1] First [we shall discuss] those called Amir al-Mu'mnin  [Commander(s) of the Faithful]. Muhammad (Mahmet) [ca. 570-632] died after exercising power for twenty years.  In the eleventh year of the [reign of the] pious, God-pleasing Emperor Heraclius [610-641] of Byzantium,  [Muhammad] was succeeded by Abu Bakr [632-634], 'Umar [634-644], and 'Uthman [644-656] [who ruled] for thirty-eight years.  As long as the God-crowned Heraclius was living, [the Arabs] did not dare to conduct raids against Judaea, because [Heraclius'] reputation for bravery was widespread, and he terrified them. Thus [Heraclius] held the rule of Judaea and Asorestan until the end of his life.



Once Heraclius' son [Constantine III, 613-641] had come to rule [g3] in his father's stead, the Lord awakened the spirits of malevolent men so that through them the blood of Christians would be shed in vengeance, because we had sinned before the Lord God. [The Arabs] began to form brigades and mass troops against Constantine's realm, against Judaea and Asorestan, having for support the command of their law-giver, that sower of darnel, to "Go against the countries and put them under your rule, for the plenty of the world has been given to us for our enjoyment.  Eat the meat of the select ones of the countries, and drink the blood of the mighty." The Jews were their supporters and leaders, having gone to the camp at Madiam and told them: "God promised Abraham that He would deliver up the inhabitants of the world in service [to him]; and we are his heirs and sons of the patriarch.  Because of our wickedness, God became disgusted with us and lifted the scepter of kingship from us, subjecting us to the servitude of slavery.  But you, too, are children of Abraham and sons of the patriarch. Arise with us and save us from service to the  emperor of the Byzantines, and together we shall hold our realm."  [The Arabs]  were encouraged further hearing this, and went against Judaea.



News reached the emperor of the Byzantines, who wrote [g4] to the general in Judaea, saying: 
"I have heard that the Saracens have arisen and attacked Judaea and Asorestan.  Gather up your troops, go fight against them and block them, so they do not spread their raiding over our country, bringing the sword and death to it. Now put on your armor and organize your troops." [The general], upon receiving the imperial order, wrote to the military commanders who were under his authority, wherever they happened to be, to come to him. Coming quickly, altogether they formed a mighty army which went before the marauder who had grown strong and was coming against them. Now [the two sides] faced each other in the confines [of the place called] the Rock of Arabia.  [The Byzantines] saw the boundless host of the Madiam army, as numerous as a swarm of locusts, with [their] incalculable number of camels and horses. Then the Byzantine troops displayed great ignorance, for they put the army's supplies out in the open at a great distance from themselves.  And, leaving their horses at the camp, they went forth to make war on foot, armored, against [the Arabs]. Exhausted from the sun's heat, the hot rocks and sand, and from the weight of their weapons, they fell upon the enemy  [end of grabar (Classical Armenian)  text page 5; henceforth shown as, for example, g5].



[The Arabs], who had rested themselves, quickly leaped on their mounts and attacked, delivering many blows to the Byzantine troops and putting the rest to flight, pursuing them to the Byzantine camp, and generally killing many of them.



Then the Ishmaelites, having loaded up with looted Byzantine treasures and after robbing those who had fallen to their swords, returned in joy to their own land.  Thereafter they ruled over Judaea and Asorestan, putting the land and country of the blessed city of Jerusalem under taxation.  Thus, from that time forth, Judaea and Asorik' ceased paying taxes to the emperor of Byzantium, since the army of the Byzantines was unable to resist the Ishmaelites. And so Ishmael came to rule over Judaea.
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[2] A year later [the Arabs] became insolent toward the shah of Iran.  They assembled a multitude of troops and came against the shah of Iran whose name was Yazdgird (Yazkert) [III,  632-651], the grandson of Xosrov [II, 590, 591-628].  Yazdgird also assembled his troops to battle [g6],  but he was unable to withstand them.  [The Arabs] struck the [Iranian] troops, destroying them with the sword, and they struck and killed the shah.  With that, the kingdom of the Iranians ended, having lasted 481 years.  The Ishmaelites pillaged the country and the royal treasury and took [the spoil] to their own land. A large body of troops separated and started raiding the land of the Armenians from the Iranian side, capturing the districts of Mark' and Goght'n and the village (dastakert) of Naxjawan.  Many men were killed by the sword; others, with women and children, were made captives and taken across the Arax (Erasx)  River at the ford of Jugha.  The army then divided into two parts, one part transporting the captives to their own land, and the other brigade raiding through the district of Artaz against the Byzantine general named Procopius, who was encamped in the district of Kogovit, near the borders of Bazudzor and Marduts'ayk'.  Prince T'e'odoros of the R'shtunik' clan alerted Procopius that "troops of the marauding Ishmaelites have arisen and are coming against us." 



But Procopius, placing his faith in the multitude of his troops and not in God Who determines [the outcome of] the battle, wrote nothing in reply to the prince of the Armenians.  
[T'e'odoros R'shtunik'], who was embittered by the destruction of the land of the Armenians and by the laziness of the general [g7],  impatiently wrote [to Procopius] two and three times.  General [Procopius], getting angry at the prince [who was in his presence], threw the scepter he was holding in his hand at [T'e'odorus].  [T'e'odorus] left him, saddened, and immediately ordered the forces under his authority to "arm and go against the Ishmaelites."  The troops mounted their horses and went to a hill named Eghbark' where they held the summits  of the gorges, waiting to ambush [the Arabs]. They slew many of them, took booty from the fallen, and went on to the district of Garhni, having separated from the [Byzantine] general.  Then Procopius ordered his own troops to go against the enemy.  The army of the Ishmaelites rushed against them, destroying most of the Byzantines. The survivors took to flight and [the Arabs] pursued them to their camp and then they themselves returned to their own camp to rest.  They say that there were more than 60,000 Byzantine troops [involved there], while the Ishmaelites had less than 10,000 men. The next day, gathering up the spoil stored in the camp, [the Arab army] turned about and returned to its own land.



This occurred in the twenty-second year of Abu Bakr and 'Uthman and 'Umar, the Ishmaelite caliphs.  For the next three years they ceased coming against the land of the Armenians.  However, in the twenty-sixth year of their rule, once again they attacked the land of the Armenians with a very large force [g8]. 
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[3] In the second year of the Byzantine emperor Constantine, who was Heraclius' grandson, news reached Prince T'e'odoros that the marauders had arisen and were coming against the land.  He took his troops and wanted to get hold of gorges at the Dzora pass, but was unable to get there in advance [of the Arab army] because the enemy had attacked with the speed of winged snakes.  Thus they left  Armenian forces behind them and headed to the capital city of Dwin.  They found the city devoid of fighting men, because all of them had gone along with Prince T'e'odoros.  All they encountered there were women, children, and other people who were not soldiers.  They came against the city and quickly took the fortress.  They killed the men they discovered and took into captivity the women and children, some 35,000 souls.



Tell me, who is capable of lamenting in a worthy fashion the wretchedness of these disasters? For they occurred everywhere.  The holy churches, which the pagans were not worthy to enter, were pulled apart, demolished, and trampeled under the loathsome feet of the infidels.  Priests, deacons, and worshippers were slaughtered [g9] by the insolent and merciless enemy. Delicate women, who had never experienced adversity, were whipped and dragged into the square crying out laments for the fate that awaited them.  Similarly, the multitude of captives with  their sons and daughters were in the same calamity, groaning and sighing.  They did not know who was more worthy of lamentation, those who had been slain by the infidel's sword, or the sons and daughters left alive who were to be seized and taken, to be alienated from the faith of Christ and its spiritual and divine glorification. Though there were many weeping and mourning the pitiful sight of blood-spattered bodies fallen on top of one another, [the survivors] were not in a condition to gather up the bodies and bury them. How very appropriate [to this situation] is the prophet's lament: "O God, the heathen have come into thy inheritance; they have defiled thy holy temple. They have given the bodies of thy servant to the birds of the air for food, the flesh of thy saints to the beasts of the earth.  And there was none to bury them" [see Psalms 79: 1-3].  All these disastrous horrors, which Judaea had experienced before, were now visited upon us.  



When  the troops of the Armenians with the lords (naxarars) and Prince [T'e'odoros R'shtuni]  saw the ferocity of the marauders who had come against them, their resolve weakened and they were unable to attack the pillaging enemy.  Even though they saw their women and children being led away into captivity, [the Armenian troops] were unable to resist [g10],  because they were few in number. Rather, they just sat sobbing, lamenting, and grieving for their women and children.  The Hagarenes transported [the captives] to the country of Syria, and then they ceased coming against the land of the Armenians for ten years.



[4] However in the thirty-sixth year of their rule, they assembled a force and again attacked the land of the Armenians. The leaders [of this expedition] were 'Uthman and Oqba.  When they reached the borders of Armenia, they divided into three fronts and began their raiding.  One front went by way of the land of Vaspurakan, capturing towns and fortresses as far as the city of Naxjawan.  Another front went through Taro'n, and the third front reached Kogovit and besieged the fortress of Artsap'.  Locating an entrance to the fortress, they went in secretly at night.  They found the guards sleeping, and so they took that fortress.  They bound the men they encountered there.  Then they negligently took their pleasure, having abominably foul intercourse with the women.  But all-seeing God took pity on [the Armenians], not ignoring those who believed in His Name.  As retribution for the evils [the Arabs had] wrought, He sent Prince T'e'odoros who, roaring like a lion,  took six hundred armed men and  quickly went against the marauders who had arrived there.  Appearing at [the fortress] suddenly, [T'e'odoros and his troops]  killed some 3,000 of the enemy, freed the bound [men], pursued the few survivors, and retrieved the captives [g11].  Then, collecting the enemy's loot and booty, they turned back joyfully glorifying God Who demanded vengeance from their enemy.  As for that [other front of the] army about which I narrated earlier, it took its spoil and captives and went to the land of Syria.  After that they stopped [raiding] for two years.



Having wrought such evil deeds during their day, the princes of the Ishmaelites—Abu Bakr, 'Uthman, and 'Umar—died.
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Succeeding them, a certain Mu'awiya held authority for nineteen years and four months, and then died [661-680].  [We shall now describe] Prince Grigor who lived in [Mu'awiya's] time, the events that took place in the land of the Armenians, and the deaths of the princes.


 
The caliph of the Tachiks [Arabs] began to assemble troops to come against the land of the Armenians in the first year of [Mu'awiya's] reign, which was the twenty-fifth year of the reign of Emperor Constans [II, 641-668], the grandson of Heraclius. News of this reached Emperor Constans who ordered the general in the Cilician area to go against them.  [Constans] removed Prince T'e'odoros from his authority because of the treachery he had worked against general Procopius, and put in his stead [g12] a certain Smbat from the Bagratid clan, sending him along with his general. He wrote to T'e'odoros R'shtuni, who previously was the [presiding] prince, saying: "Arise and come with us to battle, bringing along the troops under your control."  However [T'e'odoros] did not want to go.  [Constans] wrote a second time: "If you do not accompany us to fight the marauder, on our return I shall exterminate your House, [removing it] from the [other] clans of our [empire]." Frightened by these threats, [T'e'odoros] dressed his son, Vard, to go to Prince Smbat, ordering him to deal treacherously with his allies, and to unite with the enemy.  [Vard] went to the general of the Byzantines and [together] they set off for Syria, crossing the bridge on the Euphrates.  T'e'odoros' son then went to the general and requested that he be appointed as guard over the pontoon bridge.  [The general] ordered that [Vard] guard the front of the bridge.



[5] When the two sides clashed in battle and the wounded fell on both sides, again the Tachik fighters became strong, putting the Byzantine troops to flight.  This occurred on Holy Saturday, on the eve of Easter.  Once T'e'odoros' son observed the Ishmaelite victory, gathering his strength he crossed to the other side of the river and severed the bridge's [connecting] ropes, so that the [Byzantine] fugitives would not survive.  Getting the Byzantine troops in their midst [the Arabs] hurled some of them into the river, though some of them escaped and fled to Byzantine territory.  Thereafter the Byzantine emperor's courage abandoned him [g13], since he realized that the collapse of his authority was the Lord's doing.  From that point on he ceased going against the Ishmaelites.



Now the caliph of the Ishmaelites wrote an edict to the land of the Armenians: "If you do not pay taxes to me and come under the yoke of my service, I shall put all of you to the sword."   Nerse's, the chief-priest of the Armenians and builder of [the church of] St. Gregory, together with the princes and lords of the land assembled and agreed to become tributary to the tyranny of the Ishmaelites.  [The Arabs] requested hostages, and [the assembly] gave [them] two of the Armenian lords, Grigor from the Mamikonean House and Smbat from the Bagratuni House.  Mu'awiya, caliph of the Ishmaelites, took them and levied a 500 dahekan annual tax on the land of the Armenians [in exchange for allowing them] to remain without fear in their dwellings.



In the second year of his reign Mu'awiya summoned Grigor and Smbat, who were hostages at the royal court.  He gave to Grigor the honor of [the position of presiding] prince of the Armenians [ca. 662-684/85], and sent them  back to the land of the Armenians with numerous gifts.  There was great peace during the years of his rule.



Mu'awiya's son, Yazid [I, 680-683] succeeded him, living for two years and five months before dying.  He had kept taxes over the land of the Armenians at the same rate [as his father].



After [Yazid], 'Abd al-Malik [685-705], son of Marwan [I, 684-685] ruled.  He lived for twenty-one years before dying.  An account of his deeds follows [g14].  



['Abd al-Malik] was a cruel and warlike man. In the second year of his rule there was a fierce conflict, warfare,  and a great bloodletting among the Tachiks which continued for three years, claiming innumerable lives, and which fulfilled the prophecy of David: "Their swords shall enter their own hearts and their bows shall be broken" [Psalm 37:15].  Instead of the shedding of innocent blood and the merciless slaughter which [the Arabs] visited upon the Christian peoples, the blood of the guilty was shed and God demanded vengeance upon those who had insulted His servants, a vengeance visited upon them by their very own hands.



Grigor, [presiding] prince of the Armenians, kept the land of the Armenians in a peaceful state throughout his reign, free from all raids and attacks.  For he was a God-fearing man, pefectly pious in the faith, charitable, hospitable, and [a man who] cared about the poor.  In the village of Aruch in the district of Aragatsotn he built a wonderfully appointed and adorned house of worship as a memorial to his own name, to glorify the Lord's name.



[6] During the war which broke out among the Tachiks, the Armenians, Georgians, and Aghuanians ceased to pay tribute to them, having been tributary for thirty years.  This rebellion lasted for three years.  In the fourth year [g15],  a northern people called Khazars (Xazirk') ruled over the land of the Armenians and  they killed Prince Grigor and many Georgian and Aghuanian lords and princes in battle.  [The Khazars] spread out raiding across the land of the Armenians, seizing numerous districts and villages.  Then, collecting their loot and captives, they returned to their own land.
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[The following chapter concerns] the reign of Ashot, the conflagration caused by the Romans, and the death of Ashot.



After the death of Grigor, Ashot patrik [the patrician] succeeded him in the authority of [presiding] prince. [Ashot] of the Bagratuni clan was a prominent grandee among the Armenian lords, rich and mighty in authority, virtuous and modest in all wordly matters, more noble and more acquainted than all others with piety toward God. He concerned himself with all manner of benevolent work, was interested in education, and adorned the churches of God with doctoral arts and groups of clerics and splendid [ritual] vessels, all out of his treasury.  He built a church [called Amenap'rkich'] at Dariwnk', the seat (ostan) of his realm, and placed in it the icon of the life-giving incarnation of Christ with its miraculous powers, which he had taken from the West, naming the church after it [Amenap'rkich' "Savior of All"] [g16]. 



In the first year of his reign, a star of astonishing aspect appeared like a column of light shedding light from its own tail, and they called it a comet.  It became a symbol of [the coming of] famine, the sword, and great violence.



In the second year of the reign of Emperor Justinian [II, 685-695, 705-711] and during the reign of Ashot patrik, [Justinian] sent a large force against our land of Armenia.  They came and destroyed the land with looting, subjecting numerous beautiful buildings to fire and turning them into ruins. And then [the Byzantine troops] returned to their own land.  However  the Byzantine grandees became inimical toward Justinian, cut off his nose, and exiled him. In his place they enthroned Leo [Leontius, 695-698], Apsimeros Tiberius [Tiberius III Apsimar, 698-705] and Theodosius [III, 715-717]. Meanwhile Justinian had gone to the land of the Khazars, married the daughter of the Khaqan/Qaghan (Xak'an), the king of the Khazars, and requested auxiliary troops from him. [The Khaqan] provided many troops and sent along with them an extremely mighty man, named True'gh [Terbelis/Tervel, khan of the Bulghars, 700/701-718], Justinian's father-in-law.  Arriving in Constantinople, [Justinian] fought and conquered his adversaries and established his reign for a second time.  True'gh died in the battle.  Then [Justianian] sent the other Khazar troops back to their own land with many gifts and valuable goods.



Ashot held authority for four years [g17].  In the fourth year of his rule a looting brigade of the sons of Ishmael attacked the land of the Armenians.  These sons of sin and children of impiety worked their wickedness on the towns of Mark', at Xram, Jugha, and Xoshakunik' for they tortured the men, demanding taxes, and they planned to molest the women with their loathsome and obscene intercourse.  News of these crimes reached Prince Ashot who immediately ordered his troops to go against them.  [The Armenians] put [almost] all of them to the sword, while the remainder were put to flight.  Once the wily son of Satan saw this attack, he became more violent and ordered his troops to spread the [looted] treasures in the field before the Armenian troops. The latter, carelessly turning attention to the booty, slacked off in their pursuit [of the Arabs].  Only Prince Smbat with a few men continued pursuing them.  The enemy, growing stronger, turned back on them, wounding the [presiding] prince of the Armenians.  However [Smbat's] soldiers gave a shout and [the remaining troops] arrived quickly, striking and killing the enemy.  They took the prince, fatally wounded, to Kogovit where he died in his bed, gloriously [689].  He was buried in his [clan's] mausoleum in the village of Dariwnk' [g18]. 










6.




[7] [This chapter] concerns the battle which occurred in the swamp.



After the events which we have just narrated, the emperor of the Byzantines, who was called Apsimar and who succeeded Emperor Justinian, again sent a force [to Armenia] with orders to capture Smbat, the son of Varaztirots'.  This was in revenge for Smbat's desertion of the Byzantine army on account of his father Varaztirots', whom the Byzantines had slain.  They came and fought against him in the swampy plain of Payik.  Many of the Armenian troops were killed, since they were few, as were many of the Byzantine troops. Once Smbat realized that he could not withstand the Byzantine army, he escaped by a hairsbreadth with a few men. The Byzantine troops returned to their own land. 
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Now I shall again discuss the unbelievable disasters which befell us from the Ishmaelites.  In  the sixteenth year of the reign of 'Abd al-Malik' [685-705], Satan again inflamed his malevolent heart and [the caliph] ordered his troops to come against our land. The military commander was the bloodthirsty [g19] and diabolical Muhammad (Mahmet) [ibn Marwan] who swore a vow to his prince [his brother, Caliph 'Abd al-Malik'] that he would not replace his sword in its scabbard until he had plunged it into our  land. Boasting, he went to the district of Jermadzor mercilessly putting to the sword whomever he found, as he had promised.  However, since many people had been warned in advance about his coming they had taken precautions and sought refuge in the fortresses.  [Muhammad ibn Marwan] also took numerous strongholds through deceit, falsely urging them to make peace.  But once they had secured [that peace], they descended into the fortresses and put their swords to work, killing the men, and taking captive the women and children.  Such a crisis descended on our land that [the living] envied the dead who had departed this world in peaceful rest, rather than endure a life of such misery. 



Two years later his impiety came to a head, and [Muhammad] began to spew forth his deadly poison.  He planned death for the monastery of Saint Gregory.  For [the Arabs] had seen the wonderful, venerable, and revered [church] vessels which the kings, princes and lords of this land had accumulated there.  They saw too the [monastery's] arrangements of the angelic orders of priests, the goodly discipline of vardapets and worshippers, and [they heard] the angelic hymns [sung] across the country.  These things wounded their inflamed souls and so they treacherously planned a fatal ruination for them.  A brigade of the infidels went to spend the night under their roof.  Getting up [g20] in the night, they strangled one of their own servants and threw him into a ditch.  When morning had dawned, they arose to leave.  Then they sought for the servant whom they themselves had killed, and were unable to find him.  They visited many difficulties and dangers upon the monastic community.  Then they initiated a search and found [the dead servant's body] in the ditch where they had thrown it.  Immediately they began piling up all kinds of falsehoods and then seized everyone from the youngest to the oldest, and put them into prison.  They wrote an edict to the bloodthirsty Muhammad explaining what had been done to them and asking what sort of death [the clerics] should be subjected to.  When [Muhammad] had heard this, he told them to judge [the clerics] themselves as they wished, and to confiscate the church's belongings as booty.  Having received the unjust order, executioners moved to implement that command of their satanic father, who was a murderer from the very start and never knew righteousness, as we learn from the Lord.  They removed from  prison all the people bound with ropes, cut off their hands and feet, hanged them from trees, and ended their lives.



[8] Who could endure [hearing about] the unbelievable disasters visited upon them without weeping? The blessed church grew dim without the beauty of its altar, and the sound of heavenly glorification [ceased]. Silent were the spiritual, rational orders of the [divine] mass which the blessed [clerics] offered with the purest of thoughts.  The glow of the lamps, which illuminated the evening like the day, had been extinguished.  Gone was the fragrance [g21] of sweet-smelling incense, and [gone were] the prayers of the priests dedicated to the atonement of the people  seeking peace from humane God.  One could say that the altar of the Lord had been stripped of all splendor.  Oh the suffering of Christ!  How did He permit the infidels to slander the people who glorify Him and to give them such bitter deaths? Rather, He wanted to bestow eternal life [on them] through a transitory death, so that by sharing in His torments they would also share in His glory, and so that those who were crucified with Christ would also be crowned along with Him. Those who had died with Him would be reborn with Him and eternally inherit the rest they were promised.  Similarly, those who collaborated with Satan will inherit with him the many different bitter torments which have been prepared for him, the fire, darkness, unending lament, tears, and the gnashing of teeth, about which He who has prepared them knows.  All these things will befall those who work iniquity.



As regards  the aforementioned Muhammad, after accomplishing all these evil deeds, he went to Syria  with much spoil.  Meanwhile the inhabitants of our land were left like the burned husks of wheat which are thrown at the feet of swine. 
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When general Muhammad left for Syria, he left an Ishmaelite prince [Abu Shaykh ibn Abdullah, 701-703] as his replacement in the land of Armenia. The latter hatched an evil plan to eliminate the nobility and their cavalry from Armenia.  His treachery was quickly revealed to Smbat of the Bagratuni House and to other lords and their cavalry. When [Smbat] realized the [truth about the] plot, he summoned to him his clan members from the army of the nobles: Smbat, son of Prince Ashot, Vard, son of Prince T'e'odoros, and his brother, Ashot, as well as other lords.  He sought to find some way for them to save their lives.  The decision adopted was to yield and leave the land, and to go to the Byzantine emperor.  Some of the lords of the land of Vaspurakan then separated and departed, going to a plain called Ar'estakoghm on the Vaspurakan border where a certain monk resided, in order to ask him about these matters. For [the monk] was a blessed and select man, full of spiritual wisdom.  He lamented and bemoaned the destruction of the land and the churches and the draining away of the lordly clans, but was unable to suggest anything except that they should be careful and beware [g23] of treachery. Offering prayers for them, [the monk] entrusted them to the grace of God, and sent them away.



[9] They went along the bank of the Arax River and crossed into the borders of Ughaye', reaching the great town of Akor'i.  Meanwhile the Ishmaelite troops which were in the city of Naxjawan chased after them and did not let off the pursuit,  since there were more than five thousand  of them and they wanted to devour [the Armenians] alive.  When the Armenian troops learned that the marauders had arisen and were coming upon them, they crossed the Arax River [again] and encamped at the town of Vardanakert. The Tachik [Arab] troops continued to come after them.  Then the Armenian forces sent a message to the Tachik troops, saying: "Why are you pursuing us? What wrong have we done you? Behold, our country lies before you,  we are giving you our dwelling place, our vineyards, forests, and estates.  Why do you also seek our lives? Let us quit our borders."  However, the Ishmaelite troops did not want to listen, since their hearts had been hardened by the Lord so that they would be put to the sword.  The Armenian troops secured the roads of the town and placed guards over them until dawn.  They themselves spent the entire night in prayerful vigils, looking to the mighty right hand of God for aid and a just verdict on themselves and their enemies.  As soon as day broke, when morning matins had ended, they celebrated the divine mass and those [g24] worthy of it communed in the Lord's body and blood, regarding it as their last rites.  They ate a small meal to strengthen their bodies, and then immediately arose and organized themselves brigade by brigade and front by front, and went into  battle. Aid from Almighty God came to the Armenian forces, for although there were less than two thousand troops, nonetheless they slaughtered many [Arabs] with their swords.  [At that season] the days were already quite cold and icy, and then the weather turned even more bitterly cold, preventing the Ishmaelite troops from unleashing their might.  They had spent the entire night sleeping on the snow.  When day broke, they fell to [the Armenians'] swords.  Those [Arabs] who escaped the sword fled and went on to the Arax River which had [lightly] frozen over from the cold.  With that multitude of troops on the ice, [the ice gave way] and those who had escaped the sword fell through it into the depths to drown.  A small number of the fugitives, some three hundred,  turned [for aid] to tikin ("Lady") Shushan. But Smbat, Ashot's son, went in pursuit with his troops, wanting to kill them.  Tikin Shushan came before him with many entreaties and was able to save those who had come [to her] on foot, naked, barefoot, and wounded.  She bandaged their wounds, brought them back to health, and outfitted them with goodly clothing.  She also provided pack animals from her own herd [for them] and then sent them to the caliph of the Ishmaelites [g25],  'Abd al-Malik. As a result she received great thanks from him and also magnificent gifts.



The army troops, engorged with the enemy's spoil, sent glad tidings of their victory to the Byzantine emperor.  As gifts from the enemy's loot they also had delivered to him  choice Tachik horses and the noses which they had severed from the [Arabs'] corpses.



The emperor received that gift greatly offering thanks to the Creator and [expressing] gratitude to Smbat, the lords with him, and their troops. He also bestowed on [Smbat] the dignity of curopalates, in a royal fashion. [Smbat] received this honor from the emperor, took his own troops, and went to the land of Tayk' where he entered the fortress called T'uxark', and took precautions against the sons of Ishmael.



[10] In this period, another marauder came against the troops which were in parts of the land of Vaspurakan.  They came against them in the district of R'shtunik' at the village called Gukank', where the two sides faced off.  When [the Arabs] saw that [the Armenians] were few in number, they forcefully attacked them. But then again God showed His mercy and came to their aid.  [The Armenians] put all [the Arabs] to the sword except for two hundred and eighty men who fled into a church.  [The Armenians] were unable to get at them [g26] and so they planned to set the sanctuary on fire.  However the prince of the Vaspurakan area, Smbat, son of Ashot, did not allow them to commit this sacrilege, saying: "God forbid that we do such a thing to the dwelling place of the glory of God, Who has given such a victory to us."  So they set up guards to stand watch until the sanctuary itself should give them up and expel them.  After a while, one of the Ishmaelite troops who was their commander sought reconciliation, in order to save his own life. Then he went to the Armenian troops and said: "We have heard that Christian folk are merciful when they see people in misery, that they feel pity and show mercy.  Show mercy to us and grant us our lives as a gift, and take our belongings as booty."  General Smbat responded: "We are taught by our Lord that the merciful are the ones worthy of mercy.  You, however, are a merciless people, unworthy of mercy, nor shall we show it to you."  When the Ishmaelite heard this, he said: "At least grant me my own life and do not kill me, and [in exchange] I will deliver the rest of them into your hands." [The Armenians] agreed not to kill him.  He went back into [the church] and said: "We have no hope staying here, since they will not show us mercy.  Rather, come on and let us get out of here.  Should they kill us we will attain the paradise promised to us by our law-giver, Muhammad.  Should they let us survive, we will live" [g27]. 



Encouraged by these words, they all went outside and were immediately put to the sword.  As for the man they had promised  not to kill, he was thrown into the depths of the sea alive.  Then [the Armenians] collected spoil from the fallen, divided it up amongst themselves, and departed to their own places.
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[11] After these events, when the caliph of the Ishmaelites, 'Abd al-Malik, learned about the destruction of his troops, he summoned general Muhammad and his forces and ordered him to take a multitude of soldiers and go against the land of the Armenians, to kill and take captives.  [Muhammad] immediately organized troops and forcefully and boastingly threatened to implement the command of their caliph. When the lords of the Armenians learned about the strengthened marauder who was coming against them, they entreated Sahak, kat'oghikos of the Armenians [Sahak Dzorap'orets'i, kat'oghikos 677-703],  and some bishops of the land who were with him to go in advance of the Ishmaelite army, to speak words of peace to their general, and to place themselves under the yoke of service to them.  As [Sahak] was departing the land, he greeted everyone  as they kissed his right hand in peace, blessing his flock and their shepherds who trusted him, and entrusting them to the grace of the Lord.  He passed many lodging-places and reached the city of Harran, where sickness [g28] came upon him.  He died there, before general Muhammad had reached Harran.  But first, he wrote these last words to the Ishmaelite general:



"My people have sent me before you to discuss the counsel adopted by the united lords and common people of Armenia and [the matters] which they request of you.  However, the keeper of the grainary of life has suddenly called me to Him, and thus I have not managed to meet and talk with you. Now I swear to you by the living God and the covenant which God made with your father Ishmael to give him the entire world as obedient subjects, that if you make peace with my people, they will service you as tax payers.  Stop your sword from shedding their blood and stop your hand from pillaging, and they will obey you wholeheartedly.  As for our religion, let us have the authority to  hold to what we believe in and confess to.  Let none of you torment us to turn us away from our beliefs.  If you do as I beseech you, the Lord will advance your rule and implement your will, and subdue everyone under your control.  But if you will not heed my words and choose to invade my land, the Lord will shatter your ambitions, and will not guarantee the course of your footsteps, and He will turn around the hearts of your troops so that they will not work your will.  He will stir up impediments [g29] to you on all sides and will not allow your rule to last.  If you do not ignore my requests, my blessings will come upon you."



As soon as Muhammad arrived at Harran they informed him about the Armenian kat'oghikos and gave him his letter.  Having read the letter, [Muhammad] inquired about his demise, and they told him that he had not been buried yet, as he had just died.  Once [Muhammad] heard this, he quickly went to the place.  Then, standing close to the deceased, he greeted him according to their custom, something we confirmed two or three times from credible men. [Muhammad] took [Sahak's] hand and began speaking with him as though with a living person.  He said: "I realized your wisdom by reading your letter.  Like a brave shepherd concerned about his flock, you hastened to come before my conquering sword.  I  agree to check my sword from shedding the blood of innocent people.  Instead, I will implement all that you requested from me, to have your pious blessing upon me.  Should I deviate by one word from all of your words, may all the curses which I read about in your letter be visited upon me."  Having said this, he returned to his lodging-place. 

Those who had accompanied kat'oghikos Sargis from Armenia, now took the body of the blessed patriarch and laid it to rest in a grave [g30] in glory.  Then, receiving that written pledge from the Ishmaelite general's hand, they departed for the land of the Armenians. When the inhabitants of the land saw the written assurances and pledges, they trusted them and thereafter they served the Ishmaelites through the payment of taxes.



As for general Muhammad, he came a second time to the land of the Armenians with a large force, in the eighteenth year of Caliph 'Abd al-Malik, remaining there for three years.  He did no evil [to the Armenians], ignoring what had been done to the Tachik troops in the town of Vardanakert.  Rather, he steadfastly adhered to the written oath which he had given them, merely scrutinizing [the behavior of] the Armenian lords.  Thus, having held his reign with such conduct, 'Abd al-Malik died.
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[12] After ['Abd al-Malik], his son, Walid (Vlit') [al-Walid I, 705-715] succeeded him as caliph of the Ishmaelites, ruling for ten years and eight months before dying.  Here [is a description of] his deeds.



In the first year of his reign, [al-Walid] resolved to do away with the families of Armenian lords and their cavalry due to a grudge he held against Curopalate Smbat.  [al-Walid]  claimed that they were an irritant and obstacle to their rule.  While [g31] this wickedness was incubating in their hearts, the aforementioned Smbat quickly wrote to the Byzantine emperor requesting his help.  Agreeing to this, the emperor sent numerous troops as an auxiliary force under the command of a general.  Smbat, uniting [his forces] with the Byzantine general's, came to the village called Drashpet in the district of Vanand, and struck camp there.  When Muhammad, the prince of the Ishmaelite troops, heard about this he assembled his forces with great preparation and went against them in battle.  When they had reached a certain spot they deployed—front against front and brigage against brigade—and the fight began.  Then the wrath of the Lord came upon [the allies], since the Byzantine troops lost their appetite for war and  fled, taking refuge in fortresses.  The enemy grew stronger and slew many with the sword. They say that more than fifty thousand combatants fell.  The few survivors were chased out of the land. Gathering up his forces, [Muhammad] returned to the city of Dwin.  When the caliph of the Ishmaelites observed that the Armenian lords had been leading the Byzantine troops, he ordered Muhammad to implement the same wicked plan [he had devised].



Muhammad took the unjust order and commanded a certain Kasim, who was his commander in [g32] the Naxchawan area, to summon to the city the Armenian lords and their cavalry  on the pretext of [recording them in] a royal military census, giving them stipends, and dismissing them.  [The lords]—with their traditional naivete—believed the treachery of the cunning hunters, and quickly went there.  As soon as they had arrived, [the Arabs] ordered that they be divided into two groups: one [half] was gathered into the church of Naxchawan, while the other half was sent to the town of Xram where they were put into the church there.  And [the Arabs] put them under guard and pondered how to destroy them. Then all of them assembled, brought out of confinement the men from noble clans, and then set fire to those who remainded trapped in the sanctuary.  They burned to death before the altar of the Lord.  When those who were trapped realized the bitterness of the danger [awaiting them], they one and all took refuge in God, looking solely to Him for help and crying out: "You who are the refuge for the persecuted, the helper of those in danger, comforter of the weary, give aid to us who are persecuted and surrounded by dangers, save us from the bitter death which awaits us.  The heat of the flames surrounding us has intensified seven times more than the flames of Babylon.  Now, just as You sent [g33] an angel to save the three children  from the furnace of Babylon, in Your mercy do not abandon us.  For we are Your servants, even though many times, as sinners, we have displeased Your sweet love for humanity.  In mercy, remember Your servants.  For behold, Your sanctuary and the place where Your name is glorified has become a cemetary for us.  Therefore, praising Your blessed and awesome name, we place in Your hands our souls, our breath, and our bodies."  Having said this, all of them together sought blessing from On High, and died.



[13] Now [the Arabs] put the noble lords into prison in fetters and subjected them to unendurable torture, demanding much weight in gold and silver.  And they told them:  "When we receive this amount of silver, we will free you alive.  As a result, they even made oaths to convince [the lords] to believe in their false promises.  [The lords] because of the danger facing them, gave into their enemies' hands much of their accumulated treasures, both [treasures] which they had placed in hiding under water to keep them from these [Arab] pirates, and [treasures] kept on dry land.  This was done so that perhaps they might save their own lives. But once they had been drained of their wealth,  the infidels condemned them to death and hanged them.  [Among those] seized were Smbat, son of Ashot from the Bagratid clan, Grigor and Koriwn from the Artsrunid clan, Varaz-Shapuh and his brother from [g34] the Amatuni clan,  and numerous other Armenian lords whom I am unable to mention one by one.  By eliminating all of them [the Arabs] emptied our land of its lordly heirs.  



In this period, with the land of the Armenians devoid of its lordly clans, the situation resembled [that of a flock of] sheep surrounded by wolves. The enemies visited every sort of evil [upon us] as they attacked,  keeping the inhabitants of the land of the Armenians in perpetual and disastrous crises.  Plagued by these constant afflictions, [the people] raised their groans and sobbing cries On High.  Meanwhile  Curopalate Smbat and the lords with him arose and quit the land, requesting a city to dwell in from the Byzantine emperor and pasturage for their herds.  [The emperor] gave them the city named Poti (P'oyt') in the territory of the land of Egeria.  And they dwelled there for six years.



When Muhammad had wrought all these evils, the protest which arose in the land reached the ears of the caliph of the Ishmaelites whose name was al-Walid.  The latter immediately dispatched an edict summoning [Muhammad] to return to him and sending as his replacement a certain 'Abd al-Aziz, who was hard of hearing.  Despite this he was sagacious and full of wordly knowledge, as well as a narrator of legends and fables.  Once he had been confirmed in his authority, he wrote an edict to the Armenian lords convincing them to return to [g35] their own land and giving them a written oath in accordance with their custom. When they were certain [of the trustworthiness] of the pledge, they captured the city they were dwelling in and its treasures,  ravished the church's ornaments as spoil, and returned to Armenia, detaching themselves from the Byzantine emperor.  When the emperor heard about this, he regretted their ingratitude and summoned the leaders of the church—the metropolitan and archbishops—and ordered them to write anathemas in a book.  And he ordered that [these anathemas] be read out at the conclusion of the feast of Easter against the perpetrators of such ingratitude, since that act of impiety was carried out on that very feast.  They arranged that these same anathemas be read out every year, right up to the present.  [Such curses] had an effect on them and became the cause of their ruination.



[14] 'Abd al-Aziz ruled the land of the Armenians and pacified it [by stopping] all the unjust attacks upon it, severely rebuking and subduing the boastful callousness of the sons of Ishmael.  He rebuilt the city of Dwin mightier and larger than before and fortified it with gates and locks, and surrounded it with a moat filled with water to protect the fortress.  "For," 'Abd al-Aziz said about himself, "I was the one who destroyed Dwin before, and now I shall rebuild it.  I was a twelve-year-old lad [g36] [then] wearing a red apron.  When the Tachik troops were battling with the city, I crawled through a passageway and emerged  on top of the wall.  In my own language I loudly shouted out to our troops, which resulted in the weakening and flight of the guards who were protecting the wall and the triumph of the Ishmaelites.  And we destroyed this city."  They say that he recounted this story about himself.
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During this period, once again the heart of general Muhammad [ibn Marwan] became inflamed, [this time] against the land of the Chinese (Chenk'). He requested many troops from the prince of the Ishmaelites and promised that he would bring the king of the Chinese into submission and service to him.  [The caliph] mustered many troops, as many as 200,000 men, and gave them to him.  With this multitude of troops, Muhammad left the area of Damascus and headed to the East, crossing Asorestan, the land of the Persians, and Khurasan, until he reached a part of the land of the Chinese.  There he encamped by the banks of a mighty river, called Botis.  He wrote an edict to the king of the Chinese, [with this import]: 



"Why do you alone so stubbornly refuse to submit to our caliph, while all [the other] nations tremble with fear of us?  In whom do you take refuge [through your act of] not submitting to us?  Do you regard us as your maidens [g37] amongst whom you strut with studied elegance? Now if you do not enter under the yoke of service to us, grasp this: I will turn your country into a desert, [devoid] of inhabitants, and put an end to your kingdom.  Do not negligently delay in responding to this letter; rather, do it  immediately."



As soon as the king of the Chinese, who was called Chenbakur, read this document he summoned to him all of his p'shtipans and hamaharzes and deliberated as to what response to give.  Consulting with one another, they wrote a response of this sort:

"Could it be that you are mightier than any of  the kings who have ruled over the world, from the beginning [of time] until now? How is it that the king of Babylon, who ruled the whole world, and the kings of the Macedonians and the Persians were unable to rule over our land? Understand that you are [merely] more impudent than any dog and are tangled up in the leash of lust.  Because of it, you expressed your wicked desires about my beautiful virgins, and this has forced you to risk your life and the lives of those soldiers who have come with you.  Could it be that there are no cemetaries in Damascus for your bodies?  Now understand you, that our land has not been tributary to anyone, nor will I be the one to effect this.  However, if you [merely] want a gift from me, after the manner of kings, I will give it to you.  Then you can get up and go back to your place in peace."



[15] Muhammad again wrote to Chenbakur: "Give me 30,000 girls and I will leave you in peace [g38],  otherwise I will come against you in battle."  So the king of the Chinese agreed to this and sent a messenge to Muhammad, saying: "Stay where you are in your army until I implement your request."  Meanwhile he ordered his troops to put curtains around some carts and to conceal in them his heavily armed choice cavalry, in place of the requested girls.  In this way he would catch them in his trap.  Coming to the banks of the river, they encamped opposite them.  Seated [hidden] in the carts were more than 40,000 cavalrymen.  Chenbakur himself with a few men encamped a short distance from them and then sent [word] to General Muhammad:  "Come and take the 30,000 girls which you requested from me and which I selected from throughout my entire kingdom for your notables.  Now take from the notables of your army a number corresponding to the number of my girls, cross over to this side of the river, and I will give those arriving my girls by casting lots, so that there will be no squabbling or fighting among your forces."  Then [Chenbakur] had boats sent across the river to fetch them.  Now [the Arabs] foolishly selected 30,000 renowned men from their troops and sent them across the river.  As soon as the crossing was finished, the emperor of the Chinese gave an order to attack the Ishmaelite soldiers [g39]. 

Once the two sides had clashed in battle, those [soldiers] who were hidden by the curtains, emerged.  [The Chinese] trapped [the Arabs] in their midst and put their swords to work [seeing to it] that no one survived to flee.  They also severed the ropes [securing] the ships so that no one could survive.  And no one did survive excepting Muhammad and a few men who leaped onto   horses and jumped into the river, trusting in the bravery of their horses.  Thus in deep shame did they return from the emperor of the Chinese to the country of their habitation.  Nor thereafter did they ever go to the country of the Chinese to wage war.  [Caliph al-Walid] ruled for 10 years and 8 months before dying.
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Sulaiman [715-717] succeeded [al-Walid] as caliph, ruling for two years and eight months and then dying.  Here [follows an account of] his deeds.



In the second year of his reign [Sulaiman] assembled numerous troops, entrusted them to General Maslama (Mslim), and sent him to the Caspian Gates.  They arrived and fought against the Huns [Khazars] who were in the city of Darband (Derbend), striking and afflicting them.  [The Arabs] demolished the walls of the fortress.  While pulling down the fortress walls, they uncovered a large stone in the foundation which [g40] bore this inscription: "The autocrat emperor Marcian (Markianos) [450-457] built this city and these towers at great expense [with funds] from his treasury.  In later times the sons of Ishmael will demolish it and rebuild it once more [with funds] from their own treasury."  As soon as [the Arabs] discovered this inscribed rock, [they] ceased pulling down the wall.  Then, after designating overseers,  they started to rebuild the demolished wall.



[16] Maslama took a multitude of troops and crossed through the Chora [Darband] Gates, raiding the land of the Huns. He went and pitched camp close to T'argu, a city of the Huns.  Now as soon as the inhabitants of the land spotted the [Arab] bandits who had arisen and had come against them,  they forthwith notified the king of the Khazars, whom they styled [the] Khaqan/Qaghan/Qaqan (Xak'an).  The latter gathered up a host of troops, and all his gigantic and strong-bodied forces—whose renown for bravery was acclaimed among all peoples—and he came and encamped close [to the Arabs].  They did battle with each other for many days, but not [fighting] brigade against brigade.  Rather, the combat was wrestling.  The Khaqan was delaying entering the fray until the arrival of Alp T'arxan, whom he had called upon for assistance.  When Maslama observed the countless multitude of troops [facing him], he began to doubt himself and wondered whether he could find some means of extricating himself from them.  So he ordered his troops to kindle an enormous fire in the camp.  Then, leaving behind his army's [g41] equippage, concubines, servants and serving women and all the rest of the camp rabble, [Maslama] cut a path through the Caucasus Mountains, destroying forests as he went.  Thus was he able to take to the road and escape from the clutches of the enemy by a hairsbreadth.  And thus did he return from the land of the Huns, with his head bowed in disgrace.



After all these events, Sulaiman died.
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After [Sulaiman], 'Umar [II] succeeded [as caliph, 717-720], ruling for two years and five months.



They say that ['Umar II] was more noble than all the men of his clan.  He effected the release from captivity of those whom Muhammad had led off from the land of the Armenians, after he had immolated the lords of our land.  For [Muhammad] had seized numerous fortresses and had enslaved men and women.  But once 'Umar's rule was established, he released all the captives to return to their own places and brought peace to the lands under his dominion.  This 'Umar wrote a letter to the Byzantine emperor Leo [III, the Isaurian, 717-740] regarding the power of our faith, which was composed in the form of various questions.  Below, briefly, we shall summarize it [g42].  
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[Translator's note:  the letter from 'Umar II to Leo III and its reply (pages 42-98 of the 1887 St. Petersburg edition) is regarded as a later interpolation and is not translated here.  For an English translation and scholarly commentary [at Internet Archive] see A. Jeffery, "Ghevond's Text of the Correspondence between 'Umar II and Leo III,"  Harvard Theological Review (1944) pp. 269-332.  
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Such was the reply written by Emperor Leo and sent by one of his trusted servants to 'Umar, caliph of the Ishmaelites.  When the latter read it, he was overcome by shame.  As a result of this letter ['Umar] became more kindly and tolerant of Christian peoples and on every occasion demonstrated his benevolence.  Indeed, as we narrated earlier, he was the one who released the captives and pardoned everyone's offenses without charge.  He demonstrated the same good will toward his own people, more so than any of his predecessors ruling before him.  Opening up the treasuries, he gave out stipends to the cavalry officers.



After all these events, he died.
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After ['Umar] a certain Yazid (Yazkert) [Yazid II, 720-724] ruled for six years.  He was a filthy man who wrought acts of fanatical cruelty toward our Christians  [g99].   Motivated by an impure evil spirit, he ordered that the life-giving icon of the true incarnation of our Lord and Savior and his disciples be broken up and destroyed.  Similarly he smashed the dominical cross(es) of Christ which had been erected in many places to aid in worshipping the Trinity.  This was because the demon of fanaticism forced him to try to budge the rock of faith.  As it happened he was unable to move that rock and instead was crushed by it.  Having reached the apex of his fanaticism, he ordered the mass slaughter of pigs, which resulted in the obliteration of the bulk of herds of these unclean animals from the country.  For once again fanaticism was roused in his mind by the demon.  When [Yazid] was approaching his demise and was close to death, the violence of that demon choked him and he perished.  And thus did he receive a worthy judgement from the Lord of all, and thus did he perish bitterly.
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[17] [Yazid II] was succeeded by Sham, also known as Hisham (Heshm) [724-743], who ruled for nineteen years.  In the first year of his reign, he conceived the disastrous plan of sending a certain general named Harith (Hert') to conduct a census [g100] throughout the land of the Armenians.  This was aimed at making [even] more onerous the oppressive yoke of tax service through diverse evils, and at showing dissatisfaction with the benevolence of [the former caliph] 'Umar, as though he had inappropiately spent the treasures which had been accumulated by the caliphs preceding him.  [Yazid II] visited many calamities upon this land of ours,  to the point that everyone was groaning from the unrelenting, inescapable, and unendurable oppression.  Thereafter his hand was to weigh even more heavily upon the land of the Armenians.












18.

In this period once again there was unrest in the northern areas.  For the Khazar king, who was styled the Khaqan, had died.  When his mother who was named P'arsbit' saw this,  she commanded the general named T'armach' to assemble a large force and to go against the land of the Armenians.  In a unified body [the troops] passed through the land of the Huns, through the Chora Pass, through the country of the Mazk'ut', raiding the Paytakaran land, crossing the Arax River into the country of the Iranians, ruining Artawe't and Gandzak shahastan as well as the districts called E"t'shibaguan and Spantaran P'eroz and Ormizd P'eroz [g101].   [The Khazars] encountered the Ishmaelite army and its general, who was named Djarrah (Jar'ay) [Djarrah ibn al-Hakami, ruler of Arminiya, 722-725, 729-730].  [The Khazars] killed all of them and spread about raiding in the district of Zarewand, also besieging the fortress called Ampriotik.  They left the army equippage and those whom they had enslaved by their swords near the city of Artawe't.  But while they were battling against Ampriotik fortress, suddenly a brigade of Ishmaelite troops under their general, named Sa'id al-Harashi (Set'-Harashi)[Sa'id ibn Amru al-Harashi, ruler of Arminiya 730-731], fell upon their camp with a small number of men.  [The Arabs] killed many of them and took those they had enslaved.  The bad tidings of this event reached the troops who were besieging the fortress of Ampriotik.  When [the Khazars] heard about the evils which had befallen them, they left that fortress which they were besieging and went against the brigand who had attacked their camp.  When [the Khazars] clashed with the same [Arab] troops, [the Arabs] dealt them many blows, even seizing their [battle] emblem.  This was a bronze statue/image which the Harashi brigade have with them to this day as a testament to the bravery of their forbears.



[18] Subsequently the Ishmaelite caliph sent his brother, Maslama (Mslim) [Maslama ibn Abd al-Malik] with a multitude of troops to provide auxiliary assistance to the Harashi brigade.  But when Maslama arrived there he found that he had not come in time to participate in the warfare, since Sa'id had already secured the victory.  And so, [treacherously] he put some [of al-Harashi's men] to the sword, put some to flight, and expropriated their booty and captives.  He insulted, upbraided, and tortured [Sai'id al-Harashi] and even wanted [g102] to kill him.  However, he was unable to openly give such an order because [al-Harashi's] clansmen had arisen and were creating an uproar.  So he did not dare to work his will.  Rather, he silently checked these plans of his and returned to the Ishmaelite caliph.
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After this [the caliph] began to threaten the Byzantine emperor.  He sent an emissary to Leo [III, the Isaurian, 717-741], emperor of the Byzantines that he submit to him and pay taxes.  When Emperor Leo did not acquiesce to the terms laid out in the message, [the caliph], enraged, sent his brother Maslama with a large force against the land of the Byzantines.  [Maslama], taking the multitude of troops, crossed through Syrian Cilicia to the land of Mysia, [located in an area] which translates as "between the lands" in [western] Asia Minor.  Thence he reached the land of Bithynia and encamped by the banks of a swiftly flowing river called the Sangarius (Sagar'ios).  The Byzantine forces also made preparations, moving the residents of the land into fortresses and fortified cities to shield them from the Ishmaelites.  Then they encamped opposite them on the other shore of the river, fortifying their encampment with a surrounding ditch.  Thus did they remain waiting for some time.  Meanwhile, on a daily basis, Emperor Leo kept sending words urging great caution to the Byzantine general so that [his forces] not fall into a treacherous trap.  Rather he wanted them merely to remain there and hold them without warfare [g103]. 



However, [the Byzantine general] did not take care as the emperor had ordered.  For he had heard that the Ishmaelite general had called upon his troops to spread about raiding here and there, to take a lot of booty and captives and return to their own land.  When the Byzantine general learned about this, he ordered his troops to arm and attack them.  Now when [the Byzantine troops] had arisen and were approaching the Ishmaelite troops, the latter immediately were aware of their pursuit since [the Byzantine army had stirred up and was] accompanied by a great cloud of dust.  [The Ishmaelites] separated their equippage and divided their mass into three fronts, setting up ambuscades here and there.  Maslama himself was at the head of one part of the troops and clashed with [the pursuers].  [The Byzantines] who faced them were unprepared and landed in the midst of their foe together with their gear.  Then those hiding in the ambuscades sprang out, trapping them and they put to the sword many of the Byzantine troops.  After this [the Arabs] spread about raiding the surrounding areas taking the districts and cities of that country.  It is said that the number of people taken captive was more than 80,000.  Then [the Arabs] joyfully returned to their own land.



[19] When the caliph of the Ishmaelites observed the magnitude of the victory, he and his lords made merry.  He gave magnificent gifts to his brother and blessed the triumph which he had achieved.  As for the loot including  the men and women slaves and equippage, he divided it among his troops.  For the rest of that year [the caliph] desisted [from further warfare] g104]. 












20.

Now at the commencement of the next year once more [the caliph] assembled a force—larger than the previous body—entrusted it to general Maslama, and sent it against Byzantium.  [The caliph] made his brother swear an oath that he would not return to him until he had implemented his will, for he had vowed that he would destroy that empire and raze to the foundations the city called Constantinople and the numerous institutions of [the cathedral of] St. Sophia, which had been built with heavenly wisdom as a house of God on earth.  And [he swore that] he would build there a place of loathsome devil-worship, [a mosque] as a place of worship.



With all these [promises] as his firm intent, [Maslama] advanced with the multitude of his troops to the land of the Byzantines.  He pitched camp by the shores of the Pontic [Sea] with all his materiel.  As if to demonstrate his surliness toward Emperor Leo, [Maslama] dispatched an emissary to him with a letter full of contempt and ridicule, with the following import:



"Why this stubborness, and why have you not come forth to us as a tax payer?  For all nations quake in fear of us.  Whom are you relying on to help you that you reject us?  Could it be that you have not heard about the evils we visited upon all those kingdoms which turned against our sovereignty [g105], kingdoms which we have smashed and pulverized like clay pots?  All the world's wealth has become ours because the Lord's command and the promise [made] to our father Ishmael has been fulfilled.  And indeed, we have conquered every kingdom.  Or perhaps you have not observed how many calamities have been visited upon your country during your reign.  With my own hand I have ruined many of your cities, and with my own sword I have slain multitudes of your troops.  Know this:  if you do not become tributary I have sworn an oath that I will not return to the land of my birth until I have eliminated your kingdom and wrecked the fortifications of that city whose walls you rely on.  And as for that place of your worship which you named [Haghia] Sophia, I will turn it into a bath house for my soldiers and the wood of the cross that you revere I will smash over your head, for the glory of our faith is great before the Lord and He will aid us."



[Maslama] wrote these and worse insults to Emperor Leo.  [Leo], as soon as he had read the mocking letter ordered the patriarch [Germanus, 715-730], the senate, and the entire multitude of the city to ceaselessly glorify [God] for three days at [the cathedral of] St. Sophia.  By the emperor's command the entire city was aroused [to go] to the place of worship.  Then the emperor himself arose and went [g106] to the blessed sanctury holding out the letter of insults in his hand, like Hezekiah invoking the indulgent forgiveness of our Savior who from the start had reserved mercy for those dear to him.  Tearfully did [Leo] beseech the God of all to give aid [to the Byzantines] and to exact vengeance on the malevolent enemy.  He also mentioned the condemnation of the reproacher, reciting the Davidic psalm which says: "How the enemy have corrupted Your holy place and Your enemies have boasted of their wealth.  They set themselves their own victory and did not recognize the visitation from Heaven." [Psalms 73, 3-4] 

[20] This verse and many others like it did he pour forth before the Lord in confession, prolonging his prayers with fasting for three days.  After this he wrote a letter to General Maslama with the following import:



"Why do you take pride in your wickedness, chief of the infidels?  Why do you sharpen your treachery like a razor?  Why do you brazenly boast before the Almighty?  You insolently envision our Savior and His throne.  For these reasons we hope that His mercy which you insult will repay you for your wickedness and that He will silence that abominable mouth of yours which you opened against the King of Kings and His city, and this temple to the glory of His name, and against me, the protector of the throne of Christ.   [May God punish you] in accordance with the curses of the prophet David, who said that those mouths [g107] which speak iniquity will be silenced.  As for us, we do not boast of our bows nor do we live by our swords.  Rather, it is the right hand of the Lord and His arm and the protecting power of the light of His face which can destroy those who boast in their impudence, the way you do.  It has never entered your mind that blood will be demanded from you for those you slaughtered with your sword and those you led into slavery from my country.  That is because it was not due to  the righteousness of your deeds but because of our own impiety that [God] permitted the rod of sinners to be visited upon the righteous, so that we take measure of our weakness and be counseled to behave according to whatsoever pleases the Creator.  You are testing the Lord our God.  But He can sink you and all your multitude in the depths of the sea by agitating the waves, precisely the way the hard-hearted Pharaoh was consigned to the depths of the Red Sea.  It was the wand of Moses which turned the waters upon the Egyptian troops and destroyed them by drowning.  That wand was the model of the all powerful Cross of Christ which today you have insulted.

"But now, if you turn around and distance yourself from me you will choose what is good for yourself and for your troops.  Otherwise quickly do whatever is obsessing you.  And let the Lord determine what is good and pleasing in His presence, and let Him pronounce the verdict.  Let Him save His people and deliver us those who have troubled us, with their heads bowed down in disgrace" [g108]. 





As soon as the Ishmaelite general read this letter he became even more furious and rose up like a wild beast to do battle against the solidity of a rock, so that he be caught in his own trap,  as was fitting.  For it was the Lord Who hardened his heart.  Then he ordered his soldiers to prepare the boats and they implemented this command at once, since the ships had been in readiness for many days.  [General Maslama] took ship right away with all his gear, and approached the city [of Constantinople].  When Emperor Leo saw the multitude of troops—like a forest on the sea—he ordered the iron fence for the wall to be secured, and closed the doors of the fortress with a chain, and did not allow anyone to fight the enemy.  For he remained awaiting a visitation from On High and [was waiting to see] vengeance meted out [to Maslama] in accordance with his deeds.  [Leo] immediately ordered the patriarch, the senate, and the entire multitude of the city to take the invincible and glorious sign of Christ's Cross with them in steadfast faith.  The emperor himself went through the midst of the crowd carying that undefeatable triumph [the Cross] on his shoulders, while the people glorified Heaven with fragrant incense and glowing candles and torches before and behind the victorious and venerable Cross to pay honor to it.  Then the entire multitude opened the city gates and emerged, raising up the Cross over the waters and crying out:  "Help us, Christ [g109], son of God, saviour of the world."  Having broadcast these words to the heavens above three times, [the emperor] struck the waters of the sea with the symbol of the Cross, imprinting the outline of the Lord['s Cross] upon it.

[21] At once,  through the power of the holy Cross, the depths of the sea churned and violently pounding waves rose up causing a massive destruction of ships, and a great drowning of the Ishmaelite troops—to the point that most of the troops drowned in the waters of the sea just as Pharaoh's troops had borne [divine] wrath from the punishing sea.  A portion of the troops, clinging to planks, was carried to the far coast of the sea, to the land of Thrace, while other [survivors] were washed up onto distant islands.  For the multitude of troops exceeded 500,000 men.  As for those who had escaped the disaster and were on dry land, [the emperor] did not permit them to be mercilessly slain.  Rather he commanded that they be kept besieged there as there was no means of their getting food.  Great hunger descended upon those troops which had already devoured their own horses and mules and now turned to slaughtering their concubines and servants to eat and satiate their hunger.  Then did they direct many entreaties to Emperor Leo to have mercy on them and give them provisions.  For out of many, only a few survived.



Emperor Leo, considering that the Lord had exacted revenge upon the enemy, showed great mercy on them.  He summoned [Maslama] to him and greatly upbraided him, recalling [g110] his shameless impudence. 



 "Why," [Leo asked] "did you want to attack our country, mercilessly put my troops to the sword and lead the inhabitants of my cities into slavery?  Our Lord [represents] life, while you are the son of death and unworthy of life.  Indeed, the Lord has judged my case and turned your impiety back upon your own heads and demanded from you the blood of the innocent [which you shed].  So I shall not put forth my hand against you and not judge you as is fitting.  For behold, you are in my hands.  I am sovereign over you, to kill or spare [you as I choose].  But you will not be killed; rather, go and narrate [to others] the powers of God which you have witnessed."



Then Maslama responded to the emperor:

"What shall I say before you about these things, for truly I am unworthy of life.  The crimes which I have committed against your country are not few in number.  You have displayed great mercy to me by allowing me to live, for I testify to my own errors.  Since it has entered your heart to have mercy on me,  release me to go home and I will vow that I will no longer wage war against you."



[Emperor Leo] so ordered.  Maslama readied himself and boarded a vessel, cautiously traversing the Mediterranean and returning to his own country in great disgrace.  As he went from city to city, he was greeted with sighs and sobs, the beating of foreheads and the pouring of ashes over them.  And he, with his head bowed in great shame [g111], encountered great insults from them, but could only  make this response:  "I was unable to fight against God."  Thereafter he went home and, to the day of his death, did not gird a sword to his waist.










21.

In that period Hisham, caliph of the Ishmaelites, sent Marwan (Mrwan) [Marwan ibn Muhammad, ruler of Arminiya, 732-744], Muhammad's son [to rule] over the Armenian people in place of Sa'id, whom they called al-Harashi.  When Marwan had reached the city of Dwin, the lords of Armenia came out to meet him.  [Marwan] spoke words of peace with them and summoned Ashot, Vasak's son, from the Bagratid House.  [Marwan] gave him the authority of patrician over the land of the Armenians, by order of Hisham, and exalted him with many honors.  However when Smbat's sons learned about the honor given to Ashot, who had been exalted by Hisham and by General Marwan, they were furiously angry.  Word of their discontent reached the ears of Muhammad's son who immediately ordered that they be arrested.  [Marwan] sent Grigor and Dawit' of the Mamikonean clan to the Ishmaelite caliph, and he wrote an accusation against them [g112] stating that they were agitators opposed to Ashot's authority.  [Caliph Hisham] ordered that they be taken to the desert called Yemen (Eman) and placed in confinement in prison for the rest of their lives.



Once the authority of the patrician Ashot had been established [Ashot III Bagratuni, presiding prince 732-748], he went to the caliph of the Ishmaelites regarding the tyranny [imposed upon] our land. This was due to the fact that for more than three years the stipend [which should have been paid] to the Armenian lords and to their cavalry had been withheld.  [Ashot] faced Hisham and spoke words of truth and wisdom in his presence.  And [the caliph] exalted him worthily and acceded to his request.  He ordered that [the sum of] 100,000 [pieces of silver] for the [past] three years be weighed out for him.  Thereafter throughout his tenure the same level [or payment] in silver for the cavalry was received without obstruction.










22.

[22] Subsequently Marwan, son of Muhammad, assembled many troops including Prince Ashot with the lords and their cavalry, and went off with them to raid the land of the Huns [Khazars]. They battled against the city [of Varach'an/Balanjar], beating its defenders and capturing the city.  When the inhabitants of the city saw that the brigands had overpowered them [g113] and taken the city, many of the citizens hurled their belongings into the sea, some also drowned themselves by jumping into the water.  Now the Ishmaelite troops gathered up the [remaining] multitude and the booty and, together with Prince Ashot, Marwan returned from the Hun areas with great triumph and much spoil.  When he reached the Barda'a (Partaw) shahastan  he set aside a fifth portion of the captives and loot and sent it to their caliph Hisham, relating the circumstances of their triumph.



[Hisham]  accepted the spoil, extending great thanks to Marwan and his troops, and deprecating his brother Maslama by citing Marwan's brave victory as an example.  However [Maslama] responded:  "I was waging war not against men, but against God, while [Marwan] was fighting against irrational beasts."  Marwan divided up the remaining loot and captives amongst his troops, giving a portion to Ashot and to the other respected lords, [giving them] servants and serving maids.  [Marwan] himself ruled over our land, ending all violent attacks and iniquitous deeds.  He amputated the hands and feet of robbers, thieves, and enemies of order, and then put them to death [by hanging them] on trees.



After [reigning for] 19 years, Hisham died [g114]. 












23.

[Hisham] was succeeded by al-Walid (Vlit') [al-Walid II, 743-744] who ruled for one and a half years.  He was a powerfully built strongman who enjoyed single-combat wrestling.  Whenever he heard about some [other] combatant, he had him fetched so that he might test his own prowess.  Furthermore, he occupied himself with drunkenness and unbridled, lecherous sex.  When the lords of his clan observed the deeds of their prince who was steeped in such senseless and loathsome obscenity, they consulted reliable [wise men] of their faith, whom they styled kura, asking what they thought of him.  They responded:  "Because he has insulted the honor of our caliphate and deviated from the precepts of our law-giver [Muhammad] and deports himself with disgraceful behavior, he is worthy of death and should be killed."  So [the clan members], accepting the command of the kura, entered the royal palace, found [al-Walid] in a drunken stupor, and slew him with a sword.  In his stead they elevated [to the caliphate] a certain Sulaiman from the same branch of the royal clan [g115]. 












24.

[23] When Marwan learned about the death of their caliph al-Walid, he forthwith assembled his troops.  He left [as ruler] over the land of the Armenians Ishak (Isahak), son of Muslim (Mslim) [Ishak ibn Muslim al-Ukaili, governor of Arminiya 744-749/750].  Then he took the entire multitude of his forces and went off to make war against his clan, as an avenger of the death of al-Walid and his son.  Finding some [men] from the clan of the slain [caliph],  [Marwan] united them and all the men of his clan with his own forces.  Many other sons of Ishmael adhered to him, forming a large army, which then crossed the great Euphrates River.  The two [opposing armies] faced off near the confines of Damascus [at a place] called Rusafa (R'usp'a).  They warred against each other for many days, causing numerous casualties on both sides.  Every day toward evening, close to the time of the final prayer, they stopped fighting and sat and mourned their fallen, prepared the corpses and took them to the cemetary, saying:  "We are one people [speaking] one language, [having] one principality.  We are brothers, so why are we plunging swords into each other?"  [Despite having said this], the next day they resumed the fight and prolonged it.  But then Marwan beat the opposing side, slaying Sulaiman, and he himself held authority for 6 years [Marwan II, 744-750]  [g116]. 



During that period of their reign [internecine] warfare never ceased among the sons of Ishmael.  For Marwan besieged the city of Damascus, then started to fight and destroyed [the city's] iron gates.  The inhabitants of the city, those sons of Ishmael who had been steadfastly resisting, were [captured and] tied to four posts and had their faces scraped off with serrated knives and thus died bitter deaths.  Pregnant women were cut in two.  Lads were shoved into spaces between the rocks and cruelly crushed to death.  Girls who were virgins were led into captivity along with a motley multitude.  For this was the Lord's revenge upon the city because of its accumulated sins.



It was here that the prophecy of Amos was fulfilled [which says]: "For three transgressions of Damascus, and for four, I will not revoke the punishment, because they have threshed Gilead with threshing sledges of iron.  So I will send a fire upon the house of Haz'ael, and it shall devour the strongholds of Benhadad.  I will break the bar of Damascus, and cut off the inhabitants from the valley of Aven, and I shall destroy all the inhabitants of Harran and the people of Syria shall go into exile.  Thus says the Lord." [Amos I: 3-6, with slight variation.]



It is certainly worth pondering why the prophet [g117] put all sorts of iniquities into three [categories] yet regarded the actual source of the Lord's anger to be [merely] the fourth [category].  It seems to me that this city of sinners was full of many types of evil, since [the residents] were sick mentally, sick in their senses and sick in their hearts and [these sicknesses] fostered the tendencies to kill, ravish the properties [of others] as well as [arousing] their lecherous desires.  Their fourth [iniquity] was that not only did they not fear a visitation from God, but they actually blamed [God] for the evil they worked, [God] Who is the source of all good things.  It was this that irrevocably transformed God's forgiving mildness into rage toward the sinners.
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[24] While the din of the mob fighting this unbelievers' war grew louder among the sons of Ishmael,  the sons of Smbat were freed from their confinement as hostages.  They were released by the order of al-Walid.  However before they reached Syria, al-Walid was slain and they were detained there, since no one dared to release them.  But when warfare resumed among [the Arabs], [the former hostages] slipped away and came back to the Armenians.  When they reached [g118] the land of the Armenians after a short while they went to the Vaspurakan area where they created hardship and great anguish in the country.  They subjected [the people] to violent and forcible revenue collection until the lands' protests reached the commander Muslim's son, Isahak, who forbade them from such banditry.



Subsequently when they saw how the battle was going with this rabble, over time, once again, [Ashot's opponents] began to oppose Ashot's authority and were attempting to set traps for him everywhere.  They attacked him at night while he was sleeping and his forces were dispersed throughout the district.  They wanted to kill him.  But the prince's guards alerted him about the brigands coming against him and he escaped their clutches by flight.  [His opponents] loaded up with much booty from Prince Ashot's treasures and returned home.  [Ashot], realizing their treachery—since during [these] days of peace [his enemies] tried to exact wicked vengeance on him—protected himself from them for some days.  He gathered the folk of his House into his fortress of Dariwnk', his wife and entire family, and left guards to protect the stronghold.  He himself went to the land of Syria, to Marwan the Ishmaelite caliph and informed him about the source of the disturbance between himself and his lords.  When the Patrician [Ashot] and his troops arrived [g119] at the site of the battle, Marwan's forces enjoyed numerous successes and destroyed his foes for they had heard the news of his arrival, that the Patrician of the Armenians had come to [the caliph's] assistance with his 15,000 select cavalrymen.  Thus when Marwan's opponents learned about this,  they abandoned the fight and sustained some very serious losses on that day.  And so, after defeat on the battlefield they stopped fighting for a while.



Now it happened that at the very time when Prince Ashot was in the land of Syria, Muslim's son [Ishak] designated Grigor of the Mamikonean House [as commander] over the Armenian troops in place of Ashot.  Marwan, being informed about the revolt of Smbat's sons and what Grigor's brother Dawit' had done to him, sent an emissary to Muslim's son Ishak—who was commander of the land of the Armenians—ordering that Dawit' be arrested and given over to a certain Oqba (Ok'ba) to be tried and judged as the latter saw fit.  As soon as [Oqba] received this order, he was unable to retrain himself; rather, he called at once for him to be treacherously taken  and placed in the hands of the merciless executioner.  [The executioner] took and bound him with wicked restraints and put him into confinement in jail for a few days.  Then he wrote to Marwan inquiring what he [would] order.  And he ordered that his hands and feet be cut off and then that he be tied to a stake until he died.  Thus [Dawit'] died a pitiful and ignoble death.  As is said of behavior unpleasing [g120] to God and of the hatred which they showed to each other,  truly bad fruit grows from bad seed.  That is how it was in this case.



[25] When these wicked deeds had been done,  Marwan once more established the rule of Ashot and sent him to the country of the Armenians with very splendid honors.  Thereafter Grigor did not cease displaying his animosity or vengefulness over the killing of his brother, though out of fear of the tyrants he demonstrated peace toward Ashot, but in words only.  In his heart he did not recognize his authority.  For he was waiting for an opportune moment to carry out his plan.












26.

While warfare among [the Arabs] continued, all the [Armenian] lords of the land thought to drop their yoke of obedience and to rebel from the Ishmaelites.  Grigor from the Mamikonean clan suggested this plan and he did this with the malicious intent of removing Ashot from power.  Meanwhile all the lords of the Armenians went to Prince Ashot to convince him to participate in their fruitless scheme [g121]. 



When the prince saw the unanimity of the lords and their cavalry—since one and all were enthused by this hopeless idea—he had his doubts.  He summoned his lords one by one and beseeched them with much conversation not to participate in such an iniquitous undertaking, saying: "Oh brothers, I see no prudence in your foolish scheme.  Quite the contrary, it is a devious plan and a disastrous proposition.  Clearly our forces are few when compared with the brutality of the Ishmaelites, we cannot withstand their troops, and we will be unable to dislodge our country from the mouth of the dragon.  It will bring only trouble and danger to our aim.  If you prefer, accept my counsel and let us not do it.  Instead let us pay taxes to them as we are currently doing and let us keep our property, our vineyards, forests, and farms."  But the lords of the Armenians did not want to adopt this wise advice.  Resisting him, they retorted:  "If you do not join our alliance, none of your troops will stay with you.  We cannot tolerate the crisis that the our country of Armenia is experiencing.  Therefore Prince Ashot unwillingly united with Grigor and the other lords and made a vow on the holy cross to firmly adhere to their alliance.



Once they had ratified this agreement, they withdrew from the commander of our land and went and took refuge [g122] in the fortresses of Tayk' with all their families and belongings.  They were particularly relying on the troops of the Byzantine emperor which were located in the Pontus area, for there was an oath of peace between them by order of Emperor Constantine [V, Copronymous, 740-775].  Now it happened that all the sons of sinfulness [the Paulician heretics] went and mingled with the rebels' brigade.  They had neither fear of God nor of princes nor [did they respect] the dignity of elders.  Rather, like strangers and foreigners, they spread around capturing brothers and their kinfolk and, taking much booty, they inflicted torments and beatings upon their brothers.



[26] As a result,  God withdrew his forgiveness and shattered their unity.  Indeed their iniquitous activities did not last even for a full year.  Prince Ashot broke with them and went to the village of Hazr in the district of Bagrewand.  Some of the lords accompanied him and wanted to unite with the sons of Ishmael.  However [some of] the lords who were with him went and informed that malicious Grigor about the details of this strategy.  [Grigor] had for some time wanted  to implement his treachery, so he quickly assembled his troops and pursued [Ashot] over the mountains like a crow.  [Grigor] caught up with him at night and besieged the place where he was resting.  [Grigor]  knew about the vacillation of [Ashot's] troops, for they did not come out to help him.  Seizing [Ashot], he gave him to one of the servants of Dawit' [Mamikonean], ordering him to [g123] blind his eyes.  [And by this deed] he reduced the glory of our entire land, consigning it to a shadowy darkness and plunging into deep sorrow not only his own person  but all the lords of his own clan.  Subsequently they realized [what they had wrought] but were unable to do anything that helped.  Rather all they could do was sit and lament, moan and cry.  For the splendid crown had fallen from their heads and was ruined.  And thereafter the glory of the Armenian people vanished.



As for that oath-breaking Grigor,  he went off to the city of Karin [Erzerum]—as though returning from some feat of valor—and broadcast the tidings of his victory.  But after some time the judgement of God was visited upon him, a punishment commensurate with his actions.  For his stomach became frightfully and dangerously swollen and he grew feverish.  And thus did he quit this life, unremembered.  Afterwards his brother Mushegh became prince for a short time [c. 750].



Ashot, who had held authority for 17 years with honor more glorious than all the previous princes, experienced this traitorous treachery.  Afterwards he lived for 13 years, dying in deep old age.  He was entombed with glory in his [clan's] mausoleum in the village of Dariwnk'  [g124]. 












27.

[27] Let us return to the previous strand of our historical narration.  Now it happened that while Marwan still held the caliphate and was fighting with his own clan members,  once again the fanatical flame of that fire [of rebellion] blazed out in the eastern areas, in the land of Khurasan.  When all the lords of the sons of Ishmael observed the unbearable danger which had increased amonst them, they tried to save their own lives.  Thus, some of those who were of the clan of their lawgiver [Muhammad] separated from the rest and went as fugitives to the land of Khurasan and concealed themselves there for a while.  Subsequently they unified the Khurasanian troops, placing as general over themselves Kahat'ba and a certain Abu Muslim who was artful in the heresy of astrology.  They united and slew the leader of the land and  attracted their troops to their own side as well as many from the rabble who were suffering from  unbelievably stringent tax demands.  Then they began to attack from the side of Syria.  When Marwan's forces went against them, they were unable to prevail against that mob.  For the destruction of his power derived from the Lord.  They struck and killed many of them [g125] while others fled.  The troops of Abdullah [were the attackers] and they were called the sons of Hashim.  Continuing to advance, they crossed the Tigris River, conquering and subduing many cities.  Meanwhile all the troops that Marwan sent against them were decisively crushed, and [the Abbasid rebels] subdued everyone as far as the great Tachik military camp of al-Kufa (Akogha).  As for the residents of al-Kufa and Basra, when they saw the [army's] brutal power, they cooperated and added to their forces.  When Marwan realized what was unfolding, he was plunged into a great panic, opened the royal treasury, and distributed it to his troops.  Surrounding himself with soldiers, he arose against [the Abbasids].  The two sides drew near to each other and deployed brigade against brigade.  When they clashed in battle many were wounded on both sides and innumerable corpses fell on the field of battle.  There was protracted warfare between the two sides until the next year.  At the end of the sixth year of Marwan's reign, God's retribution was visited upon him as his own blood was demanded for the blood of the kinsfolk he had shed.



Now the troops of Abdullah grew [even] stronger and attacked with bestial ferocity, reaching Marwan's camp.  They slaughtered them so severely that it was said that some [g126] 300,000 cavalry were killed and that their blood flowed in streams which evaporated into a dark fog.  The remnants of his troops were forced back and trapped in Marwan's camp.  [The Abbasids] then advanced to the fortress-like base and the very tent of Marwan where [Marwan] himself was seized and killed.  All these evil [events]—the disruptions of war, the capture of cities, and the shedding of blood—transpired during the 6 years of [Marwan's] reign, after which he died.












28.

[28] Then in place [of Marwan] Abdullah [Abu-l-Abbas al-Saffah, 750-754] ruled.  He sent his brother, another Abdullah [Abu Jafar al-Mansur] to circulate throughout all the lands of his realm.  First he came to the land of the Armenians, reducing everyone to bankruptcy with many afflictions and torments, to the point that he was demanding taxes from the dead.  He made many orphans and widows suffer greatly and tortured priests and servants of the churches mockingly, beating them with sticks so that they reveal the names of the dead and their families.  He viciously tormented the inhabitants of our land with bitter tax demands, imposing a tax of many silver zuze's per capita and placing a lead seal around their necks [g127]. 



Now the lords of the clans voluntarily and involuntarily gave gifts of horses and mules, precious clothing and other gold and silver goods, to fill the mouth of that dragon which had attacked to wreck the country.  When they had satisfied his wicked appetite, he passed on to the area of the Iranians and Medes as far as the land of Khurasan, thence to Egypt and the land of Pentapolis as far as Africa.  Wherever he went, through his rapacious, greedy behavior, he entrapped people like someone casting a net, to the point that his own family styled him the "father of a coin."  For in truth he revered the coin more than he revered God.  When he was leaving our land he placed Yazid (Ezit) [Yezid ibn Usaid al-Sulami,  ruler of Arminiya 752-754, 759-770, 775-780], son of Usaid, in charge of making judgements and collecting taxes in the land of the Armenians.



As prince of the Armenian lords, Yazid established Sahak [Sahak VII Bagratuni, presiding prince 755-761], son of Bagarat, who was from the same House as Prince Ashot, and the son of his father's brother.  He was a tall, attractive man with a noble disposition, who knew the fear of God.  Wherever they sent him he led his troops, although they were toiling through the battles unwillingly.  This was because at that point the Armenian troops' annual stipend of silver, which until then had come from the [caliph's] court, had been terminated. Moreover [the Arabs] demanded that expenses for the cavalry be provided from taxes levied on the princely Houses [g128], that is all the expenses for clothing and feeding these brigades.



Abdullah [Abu-l-Abbas al-Saffah] died after three years of rule.  His brother, the other Abdullah [Abu Jafar al-Mansur] took over his authority, ruling for 22 years [as caliph, 754-775].












29.

[29] During his reign the Byzantine emperor [Constantine V, Copronymous, 740-775] left his imperial seat and came to the Karin area, to the city called T'e'odupolis [Erzerum], with an enormous heavily armed mass [of soldiers].  Upon arrival they destroyed the walls of the citadel and Emperor Constantine, son of Leo, opened the treasury and withdrew a large amount of gold and silver.  He also found in that treasury a fragment of the Lord's Cross, which he removed and took with him.  He also took to Byzantine territory the city's troops and Saracen population with their families.  Many residents of the district beseeched the emperor to remove their yoke of servitude to the Ishmaelites.  And they too departed along with him.



Receiving [the emperor's] permission they quickly prepared their belongings, taking strength from the power of the Lord's Cross and the emperor's glory.  They left their birthplace and, separating [from their own people], joined the pious emperor's side.  But the next [g129] year Yazid assembled the troops under him and went to that city of Karin and imposed the poll tax on the land.  Assembling an innumerable host, he designated officials over the work which included  swiftly rebuilding the city's demolished walls.  He led the sons of Ishmael and their families there and settled them to hold and protect the city from [their] foes.  And he stipulated that the provisions for their food should come from the land of the Armenians.















30.

In this period the din of the mob of brigands of the impious nation continued unabated in our land.  For the sons of Belial practised their natural evil everywhere and did not desist.  Now there was a certain snake-like individual named Sulaiman.  [Allied] with him were the sons of sinfulness [?Paulicians] in the Iranian areas who commenced making attacks on the Vaspurakan area, [people] with unworthy behavior, fruit of wicked seed.  Sahak and Hamazasp, lords of the Artsruni House, applied themselves [to the problem] with only a few men and fell in among the enemy.  When [the enemy] saw that [their attackers] were few in number, they surrounded them and wanted to slay them.  And when Sahak and Hamazasp saw the brigands rising up against them and that there was nowhere to flee to, they put their swords to work [g130], killed a host of enemies, and tried to cut their way through the mob to escape.



It was there that Hamazasp was fatally stabbed, fell from his horse and was surrounded by the enemy, who killed him.  When Sahak saw the death of the brother he so deeply loved, he [resolved to] sacrifice his own life.  He dismounted and hamstrung his horse, and then commenced furious single combat.  He covered the ground with numerous corpses, seeking revenge for his brother's blood.  But then he gave his life, defeated in battle.  Thus did these two select lords, sons of Vahan Artsruni, pass away.



[30] Subsequently their brother Gagik and the lords with them learned [what had happened].  They went to the site of that battle lamenting and crying.  However, they were unable to catch up with the enemy.  So they turned back to bury the dead, sighing and lamenting.  As for the enemy, they returned by the same route [they had come by].  Afterwards some of [the enemy] fell into Gagik Artsruni's hands.  And he killed Sulaiman and many with him.















31.

While Yazid [ibn Usaid] was still ruling, he sent an emissary to the king of the north [g131], who was called the Khaqan, seeking to establish marriage relations with his [House].  By this, [Yazid] sought to achieve a peace treaty between the Khazars' forces and himself.  Agreeing to this,  the king of the Khazars gave [Yazid] as a wife his sister, named Khatun.  [The Khaqan] sent along with her many hand maidens, ladies in waiting, and servants.  But Khatun lived for only a short while and then died.  Moreover that peace treaty between them was dissolved because [the Khazars] suspected that her death was the result of some treachery.  [The Khaqan] assembled an enormous force and entrusted it to one of his generals, named R'azht'arxan, of the Xat'irlit'ber brigade.  He sent [this army] to our land, which was under Yazid's control.  They spread around raiding north of the very mighty Kura River and seizing numerous districts of the land of the Aghuanians: Hejar, K'agha, Ostani, Marzpanean, Haband, Geghawu, Shak'e', Bex, Xeni, Kambexchan, and Xoghmaz.  They also took the desirable plain of Baghasakan where there were countless flocks of sheep and herds of cattle, which [the Khazars] took as spoil.  From lands under the sway of the Iberians/Georgians they took seven districts: Shuch'k', K'ue'shkap'or, Dzelt'd, Tsuk'e't', Ve'lists'xe', T'iane't', and Erk.  Gathering up a multitude of [g132] captives and a great deal of booty, they returned to their dwelling places.  As for that gouty braggart [Yazid], who held sway over the land of the Armenians, he could not even lift his head [from shame]; rather, he just sat there like an irrational animal and the ruination of the land was as nothing to him.



But it happened that after a short while the shadow [of the Khazars] which had darkened the country of the Aghuanians dispelled and [the Khazar leader himself] united with the caliph and [even] sent his son as a hostage to the land of the Syrians.  He himself soon died by the sword, close to the Aghuan Gates.















32.

[31] Now let me discourse about that rebel called Saleh [al-Kindi] whom Abdullah had initially sent to the land of the Armenians.  He was an impious and bloodthirsty creature against whom many took precautions, since they could not endure such tribulations any longer.  There were some among the Armenian lords who gave up and abandoned their legacies, fleeing to Byzantine territory and seeking refuge near Emperor Constantine.  Now as for Gagik, lord of the Artsrunik' House, he was unable to find any [foreign] place to flee to.  And so he migrated to the fortress of Nkan, gathering there all the lords of the land with their cavalry.  Then he arose and commenced raiding [g133] in the land of Atrpatakan, in the districts of Zarewand, Butak, Zidr'o', Tasuk, Gaznak, Ormi, Surenapat and other neighboring districts where [Gagik's forces] worked deeds unpleasing to God, similar to the infidels, and unbefitting Christians.  They demanded taxes from the land, using numerous wicked tortures [to get them].  Then [Gagik] arrived in the district of Her.  A certain Ishmaelite general [named] R'uh also arrived [in Her], wounding many Armenian troops and putting the rest to flight to Nkan fortress.  [R'uh] himself circulated around in the Vaspurakan district to try to catch [Gagik] in his net.  However, when the lord of the Artsrunik' saw the destruction of his forces, [he realized] that he would be unable to resume his impious deeds, and retreated into the fortress where he desisted for a while.  Subsequently another force came against him.  Its chief was Muse', who besieged that fortress for a year.  When he was unable to capture it, he treacherously summoned [Gagik] to [discuss] peace.  [Muse'] arrested [Gagik] and turned him over to the caliph who put him in shackles and threw him into a prison of unbearable narrowness and demanded from him the silver he had demanded as tax from the country of the Persians.



[Gagik] withheld none of the treasure which was in his hands, just to save his life.  But it did no good, for he died there in [g134] tribulation, like a worthless man.  [Gagik's] sons, Hamazasp and Sahak, were kept in bondage for a long time.  However, since they resisted the will of the evil executioner, [the caliph eventually] became reconciled with them and ordered that they be sent [home]  with honor to the country of the Armenians.
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[32] In this period, during the overseership of Yazid and during the caliphate of the other Abdullah [Caliph al-Mansur, 754-775], the unbearable level of taxation greatly increased over the land of the Armenians.  For the insatiable greed of this hellish enemy was not satisfied by eating the flesh of Christ's chosen flock or by scornfully drinking their blood as though it were water.  The entire country of the Armenians was thrown into unendurable distress, as the discovery of [new sources of] silver ceased.  Everyone gave up their belongings just to save their lives, but [what they gave] still was not enough.  They were wickedly tortured, put into fetters, beaten, or hanged.  Many fled to the caves and crevices of the country and hid there; while others, unable to find what was demanded of them, died in the snow or drowned in rivers.  Taxes were demanded of them in silver and per capita as a result [g135] of which they were deprived of everything they possessed.  They tied our country of Armenia with the bonds of bankruptcy.  The lords and grandees, one and all, ate from a furnace of poverty.  Despite the fact that Prince Sahak and the patriarch, Lord Trdat from the House of the lords of Vanand district, protested many times, Yazid, who was in charge of tax collection in our land, did not heed their complaints.  The clamor of their protests reached Abdullah [Caliph al-Mansur] who angrily summoned Yazid and, as his replacement, sent Muslim's son, Bakkar (Bagar) [Bakkar ibn Muslim al-Ukaili, 769-770].  After not too long a period—not even one full year—Bakkar was summoned back for no cause and Hasan [ibn Kahtaba al-Tai'i, 754-759] was sent as his replacement.  This was because with deceitful machinations he was furthering the descent into torments of the country of the Armenians.  And yet, [the prime mover in this] was not he;  instead, he was implementing the will [of God], the corrector of princes.  He was [but] a witness to the anger from On High: hosts of locusts, hail, and absence of rainfall.  Such were the examples of [divine] wrath visited upon us.



Now when Hasan ibn Kahtaba arrived to be the overseer of the country of the Armenians, along with him came many brigades from the clans of the land of Khurasan.  Even more bitterly and more frequently did they work their abominable acts, increasing the disasters and worsening the plight of our land.  For as we noted earlier,  it was the Lord [g136] who hardened their hearts to vengeance for our sins.  Indeed famine, the sword, and slaughter increased during  his clan's tenure.  Beyond this there was the insulting of patriarchs, ridiculing of bishops, beating and torture of priests, as well as persecution and dispersal of the lords.  The military commanders of our land were unable to endure this.  They groaned and heaved, reeling from the unendurable calamities.  Furthermore the mass of the common folk (r'amik) were afflicted by diverse evils: some were beaten severely because of their inability to pay taxes, some were bound in chains, some were hanged.  Others were stripped naked and thrown into a lake in the most bitter cold of wintertime and then guards were stationed around to torture them.  And thus did they die cruel and painful deaths.  We are unable to narrate more about these disasters.
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[33] Now I shall describe how the savage insanity of the nation of the Ishmaelites came to a head.  For when the lords of the Armenians saw [the extent of] the calamity they were ensnared in, they put their lives into their own hands [and decided to act].  However [g137] they were unable to realize [their goal] because they were few in number.  Nonetheless they considered it better to die bravely than to live in danger, and so they opted for rebellion—to withdraw from obedience to the Ishmaelites.  This [rebellion] was initiated by Artawazd of the Mamikonean House.  When he went to the capital Dwin, he greatly organized his troops.  There he received weapons and [other] war materiel.  [Although] he himself took up shield, helmet, and all the armaments [of war], he made himself appear to be an intimate [supporter] of the Ishmaelite forces, someone who wanted to fight against their enemies.  When he [finally] resolved to distance himself [from the Arabs] he went to the city of Kumayri in the Shirak district, where he killed the tax collector and seized whatever he found there.  He took his own [Mamikonean] House and went to the land of the Iberians/Georgians, taking along all the lords of the land.  News reached Dwin that the sons of Hmayeak had worked these criminal acts.  Hasan [ibn Kahtaba al-Tai'i] swiftly assembled many troops, including Ashot's son Smbat, the sparapet [commander-in-chief], and other lords and pursued [Artawazd's forces] to the district called Samts'xe' in the land of Iberia/Georgia.  He captured gorges, seized part of the booty, and sent them fleeing to the land of the Armenians.



So [the Armenian rebels] went and secured themselves in the land of the Egerians and [Artawazd] personally took over the reigns of power [g138] over the Egerians and over the Ve'r'i, who are the Virk' [Iberians/Georgians].  These events further enraged Governor Hasan, who immediately sent [word] to all parts of his realm that taxes be gathered with added force and violence.  Thus there was additional grief from taxes in our land, since the discovery of silver had completely ended in the land of the Armenians.  This inflamed the heart of one of the lords, named Mushegh, who was the son of Count Hrahat from the Mamikonean House.  He united some of the Armenian lords with him and withdrew from submission to the Ishmaelites.  He found some of the sons of Ishmael in his own district and [even] in his own home.  They had come to demand from him the blood[price] for those clanmates who had been killed.  [Mushegh] put them to the sword.  Then he migrated to Artagers fortress with his House.



[34] Reaching the district of Bagrewand with 260 men,  he seized the tax collector named Abu Mjur (Apumchur) and those with him and put them to his sword.  Thus, in that country, demands for taxes were silenced.  After this, all those [folk] who were grieving physically and spiritually flocked to him.  Then enemies from all quarters arose and came against him.  But before this, some 200 heavily armed sons of Ishmael had arrived from the city of Karin [g139].  In the nighttime [Mushegh] went against them with a few men, to the village of Xars where [the Arabs] had encamped their forces in the vineyards.   [The Mushegheans], surrounding them,  demolished the vineyards' weak walls, which were constructed with stones, without mortar.  The horses were trapped under the strong explosion of falling rocks and many of the horsemen were trampled and died.  [As for Mushegh], he gathered up the weapons, booty and horses of the fallen and gave them to his own troops.  Then he himself went toward his fortress.



When news of this disaster reached the city of Dwin, the Muslim general Muhammad  began receiving frenzied complaints from all sides.  So he gathered up his troops and those from the city of Dwin, entrusting [the force] to a military commander named Abu Njib (Apunchip) to go and avenge the blood of the fallen.  The general took approximately 4,000 choice cavalrymen and cautiously passed along the royal highway, reaching the village of Bagawan in the district of Bagrewand.  Here Mushegh and some 200 of his men pounced on them  [g140].   As they fought each other, the Lord's speedy assistance came to Mushegh's brigade.  Delivering many blows, they slaughtered the Ishmaelite troops.  The survivors took to flight, but [Mushegh's forces] pursued as far as Aruch village, seizing many of them including the general himself.  And they wiped them out.  In great triumph [the Mushegheans] turned back, heavily laden with the enemy's spoils.



Of the many [Muslims] who fled, only a few reached the city of Dwin.  All the men and women of [the governor's] people came before him, shrieking and wailing and casting dirt over their heads and striking their foreheads, tearing their collars and filling all the city's broad streets with sobbing and lamentation.  Great dread descended on the Saracens' brigade, and it did not dare sally forth from the city.  Rather, they took refuge in the city's fortifications.



When the Armenian lords saw the [positive] outcome of these developments, all of them became certain of [its eventual] success, and pursued the foolish plan.  For they thought that the rule of the Ishmaelites was ending.  They were even more deceived by the opinions of a monk who, filled with the spirit of fanaticism, began prophesizing [the following] vain and futile words:  "Lo, the time of your salvation has arrived, for soon the royal scepter of authority will once again return to the House of T'orgom [the Armenians], and by means of you vengeance will be exacted from the race of Ishmael.  Do not fret that your numbers are fewer than theirs.  For just one of you can conquer a thousand of them, while two [of you can conquer] tens of thousands.  This is because the Lord is fighting your war.  Arm yourselves and fear not."  Thus did [the monk] on a daily basis narrate such false and delusional visions, and everyone believed him [g141] and called him a seer.  Tricked by such words they also gradually deceived the great sparapet Smbat, Ashot's son, into believing it.



[35] All the lords of the Armenians came together in some spot and swore an oath to die together [rebelling].  Consequently they united, some 5,000 men, since many of the common folk allied with their brigades.  They arose from there and went to the city of T'e'odupolis which is [also] called Karin [Erzerum].  They besieged it with walls and throughout the entire winter they battled against it.  They erected towers and punched holes in the city's outer walls.  But they were unable to accomplish anything except to kill some people with rock-hurling machines.



Ashot of the Bagratuni House, the son of Prince Sahak, did not associate himself with this harmful and disastrous affair, since he was a prudent and brilliant man. Rather, he continued to advise them to distance themselves from the monk's fanatical and damaging counsel.  He said:  "You are too young, and I know that you cannot resist the power of that [g142] multi-headed dragon; and furthermore [their leader] has a limitless host at his disposal and his treasury can supply them with unlimited materiel.  All the kingdoms which reject their authority they smash like earthenware pots.  Indeed the Byzantine [emperor] cannot lift a hand [against them].  He quakes with fear at the sight of them and does not dare go against the divine command.  You are unfamiliar with all the power of the Byzantine emperor,  his personal bravery, [and the qualities of] his forces and materiel.  He never once thought to capture the land of the Armenians [from the Arabs].  [Emperor] Constantine, son of Leo, in one day of single combat against ferocious wild beasts, slaughtered a lion as though it were a goat's kid.  Yet now [even he] who possessed such strength drew back in fear from that very evil wild beast which now pollutes  our country.  On whom will you rely [for help]?  Whose power, whose strength [will help you] against the invincible [Arab commander's] authority?  If it pleases you, accept my advice.  For my concerns are for your safety, and for the needs and peace of our land.  The matter will resolve itself in [one of these] three ways.  Either you will return and then submit to them, and your country will remain in peace.  Or you will reject [submission], take to flight with all your comrades and their families, abandon the inheritance of your fathers and their dwellings, forests [g143],  fields, even your fathers' graves—and go into exile to the Byzantine emperor.  Or else you will fall into their hands in a single day and die a disagreeable death.  For I know things about the godless caliph, [and I know that] he will not stop until he succeeds."



But [the rebels] did not accept the advice that they heard.  Quite the contrary, they regarded it as treasonous since they were so [completely] under the sway of that delusional man. [The monk] continually exhorted them to stand firm in the undertaking before them, and not to entertain doubts.  But the effects of his devious, destructive advice were revealed shortly, for they broke away from each other and became disunited.  The lords of the Artsrunik' House, Hamazasp and his brothers, stayed where they were in the land of Vaspurakan; Vasak, Ashot's son, and those of the Amatunik' and Trunik' Houses, remained where they were, some in the secure fortress in the village of Dariwnk' and in the hideouts of Maku, some holed up in the valleys of Arageght.  They circulated around the districts looking for food, took it, and returned to their keeps.



Now the Tachiks who were in the city of Dwin came and began raiding here and there in the districts around them.  They looted and shed blood in the village of Ptghunk', in T'alin, and in Koghb  [g144] causing great bloodshed and killing many people.



When spring arrived,  the caliph organized brigades [to go] against the country of the Armenians.  He assembled some 30,000 select, heavily armed cavalrymen mounted on choice horses, from the clan of the Khurasan brigade, and entrusted them to a general named Amir (Amr) [ibn Isma'il].  He sent them off from the expansive, renowned city which Abdullah [Caliph al-Mansur] himself had built, that city, securely fortified with impregnable defending walls, which was named Baghdad.



[36] Then general [Amir], with great caution and extensive preparation, went to the city of Xlat' in the land of the Armenians, reaching it via the Syrian areas.  When he entered the city, he was informed by the citizens there about the caliber of the Armenian forces, their numbers, whether they were [merely] youths, who were the military commanders, whether they were closely united, how brave, whether [inexperienced lads] without moustaches or seasoned fighters.  Having been informed about all this, he prepared his own military commanders accordingly.



Now Sahak's son Ashot was in that city at the time and notified the Armenian lords about the enemy's arrival, and instructing them to assemble in one place, wherever they happened to be, to live or die as one.  But they considered the information in this document unreliable [g145],  as though he deceitfully wanted to save the city from besiegement and thereby show himself as loyal to the Ishmaelites.  Therefore, with this in mind, they ignored his words and persisted in carrying forward their earlier scheme.  After this the lords of the Artsrunik' clan assembled troops in the land of Vaspurakan [including] Hamazasp and his brothers and those from the Amatunik' clan together with their troops.  As auxiliaries they called upon Ashot's son Vasak, the brother of Smbat sparapet from the Bagratunik' clan with his forces, and they advanced upon the village of Arch'e'sh to destroy it to its foundations and to kill the soldiers in it.



They reached the village of Berkri in the district of Ar'beran and waited for the others to assemble.  Many of the common folk were attracted to them as foot soldiers for the battle.  One and all wanted to do this, but then, suddenly, [bad] news reached them.  Someone arrived and informed them that a large force of the sons of Ishmael had arrived and were awaiting them.  But Hamazasp, lord of the Artsrunik', did not believe [the messenger] and beat and tortured him as a liar.  [Hamazasp] himself boastfully proceeded against the village of Arche'sh with his troops.  As they neared the town, the residents informed the commander Amir in the city of Xlat' [g146] about the arrival of the Armenian lords.  [Amir left Xlat'] with a multitudinous host and lay in ambush near the village of Arche'sh.  Thus, while the Armenian brigade was battling against the fortress, [the Arabs] suddenly emerged from the ambuscade where they were concealed and pounced on the Armenian troops.  [The attackers] put them to flight, killing the majority of the infantry brigade which consisted of local residents—since they were naked, weaponless, and unskilled in warfare.  [The Arabs] mercilessly slaughtered those they encountered in the bitter light of that day, while others [of the fugitives], in their panic, fell into the river and drowned.  Four men from noble clans also perished, three from the Trunik' House and one from the village of Urts'.  Moreover some 1,500 of the common folk fell.  As for those who turned to flight, almost none of them was able to save his own life.  This terrible disaster occurred on Saturday, the fourth day of the month of Hrotits' (December).  The enemy pursued and struck the Armenian troops as far as the place known as Tay village.  Then [the Arabs] turned back and their army greatly rejoiced.



As a result [of this defeat], despair increased in our land of Armenia, while the infidel enemy was delighted and overjoyed.  After catching their breath, [the Arabs] resumed their assaults, travelling by the royal [g147] highway through the district of Apahunik'.  They reached the village of Artsni in the district of Bagrewand, where they encamped by the banks of the river which flows through it.  With them were all the craftsmen and creators of armaments who prepare weapons and war materiel.



[37] Meanwhile those [Armenian] troops who were besieging the city of Karin had brought it close to the breaking point.  Famine had become very severe there and, unwillingly, [the Arabs] wanted to give it into their hands.  But as soon as the news about the defeat of the [Armenian] brigade reached the city of Karin, the Armenian fighting force lost heart and lifed the siege of the city.  They could have left for Byzantine parts and saved themselves from the iniquitous, malicious slanderers, but instead they thought it better to die than to witness the destruction of our land and the desecration of Christ's churches.  Having so resolved, despite the fact that their numbers were fewer than the enemy's, they voluntarily turned to this peril.  They assembled a force of some 5,000 men, quit the city of Karin, and crossed through the confines of Basen into the district of Bagrewand.  Next they crossed the Arsanias River and courageously attacked the enemy, [after first] leaving their equipment and horses two stadia distant.  They went on foot, ferociously prepared to battle the enemy.  Enemy brigades also arose against them with great preparation [g148]. 



At daybreak [the two sides] were in battle array.  When they clashed with each other, initially the Armenian brigade was dominant, delivering many blows, putting the enemy to flight, and killing many of them.  But then [the Arabs] regained strength, turned from their flight, and resisted [the Armenians] with a wild rage, inflicting wounds on most of the common soldiers.  Some of the lords then fled with their cavalry and the commoners who were with them.  For many of them  had fallen [and their corpses] covered the plain.



[38] Yet these valiant martyrs ignored the bitter deaths  awaiting them, even though they were vastly outnumbered by their wicked hunters.  Until their final breaths they vied with each other, saying: "Let us bravely die for our land and our people.  Let our eyes not witness our sanctuaries and the sites of the glorification of our God trampled by these loathsome men.  Before that happens, let our enemy's sword confront us and have their way with us.  Let us trade our persons for the truth of our faith and not for earthly concerns.  For this death is temporary whereas life is eternal."  This is the encouragement they gave each other, fixing their gazes On High for assistance, saying: "God, help and accompany us quickly.  Pity the great shame we are found in [g149].   In our peril we call upon Your name, Oh Lord, and glorify You in the dangers surrounding us.  For countless evils surround us and hold us and the hour of our death has arrived."



[The Armenians] offered these and even more fervent pleas [to God].  Then fortified anew with aid from On High, nothing could shake their earlier determination, despite the fact that they were not even 1,000 [soldiers] facing 30,000 [Arab troops].  As we learned directly from the enemy,  a multitude of angels was fighting on their side and appeared to the enemy in human form.  They also confirmed that they had seen clerics and priests with gospels, candles, and incense at the front encouraging them.  Then [the Armenians] mercilessly began to take vengeance on their foe until their hands weakened from the weight of their weapons.  Some, devoid of weapons, fell at once, exchanging this transitory sinful life for the venerable hope of eternal life, and thus they became valiant martyrs.  The names of the military commanders were as follows: Sparapet [commander-in-chief] Smbat and his ally and comrade Sahak from the Bagratuni House; General Mushegh and Samue'l, lord of the Mamikonean [g150] House, a vibrant and handsome young man who was the son-in-law of the sparapet; from the Gnunik' House, Vahan dashnak [the dagger], and many lords and commoners who cannot be named one by one.  Close to 3,000 men fell [in that battle], but [they  lay there] in a pitiful and dishonored state, since their bodies found no graves.  Rather, the corpses of these war dead remained out in the open, exposed to the sun, dust, rain, and tempests.



Then again lamentations and wailing greatly increased in our land of Armenia.  For great leaders and respectable military commanders were snuffed out in one moment.  And thus the country was plunged into deep despair and the deepest sorrow over the loss of these brave and preeminent warriors.  For [the country] was bereft of their help and was betrayed into the hands of the bestial and crazed enemy.  Yet they recalled the mercy of God's visitation, [God] Who showered His mercy on humanity from the start, especially on those who glorified His name.  They called upon God's loving mercy and sought His assistance for the hopeless and those living in doubt on earth.  For this [latest disaster] followed on the heels of the [earlier] destruction in the town of Arche'sh, [and occurred] on a Monday in the same month, on the 14th day of [the month of] Hrotits' (December).  Yet this tribulation was even more severe, since there was no way to [g151] grieve for and mourn the dead openly and to have funeral meals in their homes.  Neither could they even bury the dead.












35.

[39] Then the enemy extended their raiding in the district of Bagrewand and adjacent areas, causing great crises among the inhabitants of the country.  They stubbornly resolved to wreck and ruin the [Christian] temples of prayer and to pollute the churches of Christ's holiness.  They wrecked the glorious symbol of Christ's Cross which had been erected at the entrances and exits as [a source of] refuge and protection for those who had come to worship the consubstantial Trinity, burning and eliminating them.  They treated with  fanatical spite the priests, monks, and their servitors—as though they were the leaders of those who had died in the battle.  From various places they ravished Church vessels and relics of God's saints and carried them off as booty.  Once the infidel troops had loaded up with this spoil from the land of the Armenians they turned again to the fortresses and conquered the strongholds where people had taken refuge, summoning them to peace, giving them written oaths and bringing them down from the fortresses.



Then [General Amir ibn Isma'il] left the land of the Armenians as though he had enjoyed some wonderful and valiant triumph and [g152] went through the land of the Persians.  He wanted to stand before the caliph and receive a reward from him for his labors.  But at that very moment the verdict of righteous God was delivered upon him and he perished in the country of the Persians.  He died suffering from horrible pains, a worthy recompense for the blood of innocents shed by his hands.  He was killed not by the sword of man, but by an invisible sword wielded from On High, [a sword] more forceful than any double-edged [earthly] sword which severed his spirit, breath, sinews, and mind.  That  sword [of God] sought vengeance for the blood of [His] sons and repayment for those who hated Him.  [God] cleansed and preserved the country of His [believing] people, and drew back the scepter [used for punishing] them.  And once again [people] were secure in their dwellings.
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[40] Once more the caliph sent Yazid [ibn Usaid] to Armenia as commander/governor as a replacement for Hasan [ibn Kahtaba].  [Caliph] Abdullah [Abu Jafar al-Manur], having worked all the malice his heart desired, crushing his own soul with the sickness of greed for money—his clan's particular greed—cursed by the prophet [g153], hopelessly died that same year. 



[God] revealed the full recompense of the judgement to be meted out to him in the next life by means of one of His worthy servants, a certain priest.  For [this priest] had a vision a few days before [the caliph's] death in which he saw the place of his torments, a deep prison sealed off  with an iron door.  [The caliph] was brought to the mouth of the abyss by two soldiers who opened the door. And he saw flames shooting up to the sky.  [The soldiers] took and hurled this malefactor down the stairs of the pit where he was trapped and received the punishment that he merited.  Such was the revelation of that vision about the fate which awaited him, judicious punishment for his wicked deeds by the righteous judge.
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Now after this [al-Mansur's] son, Muhammad al-Mahdi succeeded him [775-785].  He was much more noble than his father and of much better disposition.  He opened all the treasuries which the impious al-Mansur had kept closed, and distributed gifts to his troops.  He also opened the border gates, allowing merchants [g154] to trade and to satisfy the requirements of those in need.  And then there was plenty in the country, and the discovery of [new sources of] silver expanded, and the inhabitants of the country were at peace from the coercive extraction of taxes.  Although [al-Mahdi] tightened the yoke of taxation, the country rested somewhat from the cruel and calamitous tribulations because of the discovery of silver.  This was due to the additional discovery of silver in the mountains in the land of the Armenians.  During his reign pure silver ore was extracted [which satisfied] the needs of the population [for taxes].



Then [Caliph] al-Mahdi began to attack the authority of the Byzantines.  He assembled a force  which he entrusted to one of his generals, his own brother who was named 'Abas [al-'Abas ibn Muhammad], and sent it to Byzantine territory.  For in the same year that Abdullah [al-Mansur] had perished, Emperor Constantine [V] also died, and his son, Leo [IV, 775-780] occupied his father's throne.  While [al-Mahdi] was planning to begin raiding Byzantine territory with his troops, the emperor quickly sent a large force against Basanastan, which is called Bishan [Commagene].  [This army] was commanded by three generals, two of whom were Armenian lords, Tachat from the Andzewats'i House, and Artawazd from the Mamikonean House, plus a third who was from the Byzantine army.  Advancing with many troops, they reached the areas of Cilicia and Bishan where they raided throughout the land capturing numerous cities, districts [g155] and villages.  Those resisting them in battle were crushed, ground to dust.  As booty they also took into captivity a multitude of common folk.  They say that their number exceeded 150,000 men.  These [captives] were taken to Byzantine territory.  Then they went and presented their booty to the Byzantine emperor.  Emperor Leo received his troops with great adulation and gave very magnificent gifts to his generals.  Then they rested for [the remainder of] that year.
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[41] The next year the Caliph sent emissaries [to Constantinople], puffing greatly and hoping thereby to terrify [the Byzantines].  We learned that along with his message, [the caliph] sent two sacks of mustard seed to the Byzantine emperor and wrote:



 "I shall soon send an enormous number of my troops against your land, as many [soldiers] as the  mustard seeds which you see.  Will your country be large enough to hold my countless troops?  If you have some strength in your hands, get ready to fight me."



  The emperor read this document but did not get upset.  Instead, he calmly wrote a reply: 

"Man does not [g156] secure victory by himself.  Rather [the victory] goes to whomever God grants it.  God might give your troops to my troops as food, like the mustard seeds you have sent.  Do what you have promised to do, but whatever is the will and pleasure of God, that is what will be done."



Simultaneously the emperor issued an order to relocate the inhabitants of the countryside to the cities, strongholds, and secure fortresses.  And the caliph, having assembled countless troops, entrusted them to the same general whom we mentioned earlier, and sent them against the country of the Byzantines.  This multitude [of troops] arrived in the Galatia country and besieged the expansive city called Amorium.  Though the city was invested by this host of soldiers and besieged for some three months, nonetheless [the Arabs] were unable to capture it, because it was [well] protected by its walls and the surrounding areas had been carefully attended to.  For the sources of the Sagaris River are near the city and form swamps all around it.  Thus [the Arabs] were unable to inflict damage, but could only sit and maintain the siege.  Yazid [ibn Usaid], the governor of Armenia, had also assembled his forces and came to the aid of General 'Abbas.  He went to the areas of Pontus, to the fortress-cities of Koloneia, Govat'a, Kastighon and the district of Marit'ene's and fought them.  But [g157] none [of these battles] bore any fruit, and [Yazid] returned in great humiliation to the land of the Armenians.  Furthermore the Ishmaelite army gave up on its siege of the city of Amorium and returned to the land of its residence.
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[42] It remains for us to describe the events which followed. In the seventh year of Muhammad [al-Mahdi's reign], Emperor Leo, Constantine's son, died and his son Constantine [VI] succeeded him, an extremely young boy.  When Caliph al-Mahdi learned about the death of the Byzantine emperor, he assembled many troops, appointed his son Harun (Aharon) as general, and sent [the army] against the land of Byzantium.  Just as the Ishmaelite army reached Byzantine territory, the Byzantine army came against them. [The Byzantines] had already blocked the roads, so [the two armies] sat there, facing each other.  The Ishmaelite troops were unable to arise to get food, and thus there was severe famine among the Ishmaelite forces.



Now Tachat, son of Grigor from the Andzewats'ik' House, whom we mentioned earlier, had previously come as a fugitive to the Emperor Constantine [V] from the caliph.  [The emperor] received him with great ceremony and delight, and honored him because of his personal bravery, since he had earlier learned about [g158] his courageousness.  [Tachat'] had demonstrated his bravery to the emperor previously in the territories of the Sarmatians who are called Bulghars, whence he returned with great victory.  When the emperor observed his brave heart, he appointed him general over 60,000 men; and he remained obedient to the emperor of Byzantium for 22 years.  But after the death of Constantine and his son Leo, and the accession of Constantine [VI, 776-780], Emperor Constantine's mother the queen treated [Tachat] with great rancor.  For that reason [Tachat] turned to the caliph.  When the Ishmaelite troops were being besieged by the Byzantines, [Tachat] requested a written oath from them so that he could return to his country.  He promised to lift the blockade on them and convey them to the country of their residence.  When the caliph heard about this, he swiftly acceded to the request, promising [Tachat] whatsoever he wanted.  When this had been confirmed in writing, [Tachat] arose and quit the country of the Byzantines with his entire House and extricated the Ishmaelite troops from the siege.  Harun, the caliph's son, styled [Tachat] his father and gave him very splendid gifts.  And when Tachat came before the caliph, the latter personally thanked him and gave him many valuable items from the royal treasury.  He also gave him the dignity of the principate over the country of the Armenians [presiding prince of Armenia] and sent him back to his land with great grandeur.  But when Prince Tachat [g159] had returned to the land of the Armenians by order of the caliph and had come to 'Uthman [ibn 'Umara ibn Kuzaim, ostikan 781-785] who was then governor and chief of the country, ['Uthman] did not implement his prince's order.  Instead he delayed and sent emissaries to their caliph claiming that it was not the will of the united lords of the Armenians that someone who had rebelled from [Arab] authority and aided the Byzantine emperor should be set up as prince over them, people who had submitted to our rule, for he might be a traitor in our forces.



Now despite the fact that Tachat, on numerous occasions, wanted to inform the caliph about the rupture of his authority, he was unable [to reach him].  This was because ['Uthman's allies] held all the routes leading out [of the country], they seized [Tachat's] emissaries and imprisoned them.  Thus his complaints did not reach the ears of [Caliph] Muhammad [al-Mahdi] and his son Harun until the end of that year.  Thereafter, when all of [Tachat's] protests finally reached the ears of Caliph Muhammad [al-Mahdi] and his son Harun a great disquiet was visited upon 'Uthman, the governor of our country.  Unwillingly, at the caliph's command, he [finally] gave the principate to Tachat.



Then 'Uthman assembled the troops of the lords of Armenia and went to the country of the Aghuanians to the city called Darband by the Caspian Gates, [a city] well fortified with a wall which was built to resist the troops of [g160] the Huns and the Khazars.  ['Uthman] also summoned Prince Tachat, as well as the sparapet [commander-in-chief] Bagarat and Nerse'h Kamsarakan and other Armenian lords during the very hot days [of summer] when Hephestus was at its peak, in the most disagreeable sweltering heat. He encamped on the plain called K'eran.  They passed the entire summer on that furnace-like rocky plain.  Some of the Armenian lords were unable to bear the extremely hot weather and died, [among them] Tachat and the sparapet Bagarat and Nerse'h Kamsarakan and other troops.  Caliph Muhammad [al-Mahdi] was enraged when he learned about the lamentable deaths of prince Tachat and the lords with him.  He terminated ['Uthman's] rule and sent as a replacement a certain prince named Rauh (R'oh) [ibn Hatim, ostikan 785-786/87] as governor of the land of the Armenians.



Muhammad [al-Mahdi] reigned for 8 years and then died, as Rauh arrived [in Armenia].
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[43] After [al-Mahdi], his son Musa (Muse') [al-Hadi, caliph 785-786] ruled for one year.  He was a wanton, impudent and possessed person, so manipulated by the demon inside him that when he was disporting himself in accordance with his unworthy behavior [g161],  he designated men as targets instead of objects and shot arrows at them, and killed them.  When he was confirmed in his authority [as caliph] he sent a certain Khouzaima (Xazm) [ibn Khazim at-Tamimi, ostikan, 787] to the country of Armenia in place of Rauh.  Truly, as befitted his name he was contentious (xazmabar) and fiendish.  When he arrived at the city of Dwin, all the Armenian lords came out to meet him, including the Artsrunid princes Hamazasp, Sahak, and Mehruzhan.



Now when that malicious enemy [Khouzaima] saw their magnificent and  glorious aspect, and the excellent readiness of their troops, he immediately had them seized, bound, and put in prison for three months—these proto-martyrs and heroes.  Then he sent accusations about them to Caliph Musa [al-Hadi] and received back an order to kill them.  This wrathful verdict and unjust death sentence was sent to the prison where the venerable martyrs were being held.



As their death sentence was being read out, the captives asked  a man named K'ubeida, who was sympathetic to them and a friend, if there was any way to elude the unjust sentence meted out to them.  And he told them:  "The only way to escape from their clutches and live is to agree to convert to our faith and to [g162] accept the word of our Prophet.  That is your only deliverance from the death you have been condemned to."  When Meruzhan heard this pronouncement he was terrified about his temporal death and condemned his person to loss in eternal Gehenna.  He destroyed the mild yoke of faith in Christ and separated from the flock of the Lord, dressing himself in the clothing of wolves, making himself liable to eternal judgement.  But since this was done out of fear of imminent death and not willingly, perhaps Christ will have mercy on his repentant soul.



[44] Then the courageous martyrs donned the armor of faith and put on their heads the fortifying helmets of salvation and replied [to K'ubeida]: "God forbid that we should exchange the truth of God for falsehood, eternal life for daily life, eternal glory for transitory glory, Christ the hope of all, for our insignificant blood."  Thus did they vie with each other while in prison, saying: "Oh brothers, we have enjoyed enough this fleeting glory.  Hereafter let us not live for greatness, transitory glory, gleaming golden robes, not for love of kinfolk, the tenderness of [our] children, or any of the good things of this world [things which] many have aspired to yet instead inherited hopelessness."  Thus did they encourage each other during their grief in prison.  In prayer they united with God and anticipated inheriting eternal life [g163]. 



Finally the day of decision arrived when the course of their martyrdom would be completed.  It was the blessed, glorious day of the Epiphany of Christ, which is celebrated for eight consecutive days by the Christian faithful.  [Khouzaima], that instrument of injustice, summoned them before him at a tribunal.  Since he was previously cognizant of their firm adherence to the Christian faith and their enthusiasm for it, he did not repeat the same arguments to them. Rather, he had the venerable Sahak brought into the arena first.  The instrument of torture which they used was of the latest design: two forked blocks of wood firmly anchored to the ground on the right and left.  The martyr was attached [to this device] with his armpits on the forked ends and his hands tightly tied to the wood.  Then [Sahak] was beaten on the back with a cudgel so severely that his body separated [into pieces].  Meanwhile the venerable Hamazasp was being held outside, in chains.  He prayed to the Lord in his heart without moving his lips or making any audible sound.  It was only in his heart that he lamented and sighed and called on the Lord for aid in the tribulation he was about to face.



Having severely tortured [Sahak], they released him from the painful bonds and led the venerable Hamazasp to the same place of torture.  In the same fashion they tied him between the two wooden struts and also beat [g164] him with even greater ferocity.  [Hamazasp] also  courageously withstood the torments.  So [Khouzaima] issued the order to kill them with a sword.  When the executioners heard the judge's order, they immediately raised their swords and chopped off their heads.  Thus did [Sahak and Hamazasp] surrender their souls and depart this life.  On the following day [Khouzaima] ordered that their bodies be hanged on wood.  And he appointed soldiers to guard [their corpses]  so that no Christian would steal and bury the bodies. So full of bitterness was the heart of that unjust judge that even after their deaths [his heart] was not softened.  Rather, he had the bodies removed from the wood and the bones of these venerable generals burned to ash in the fire.  Even these ashes were not spared for burial but were tossed into the waters of a river.  According to the words of the Apostle [Luke] in return for the afflictions they experienced  they will be richly rewarded a hundredfold with glory, as the Lord said: "Anyone who has left father, mother, wife, children or fields for my name will receive a hundredfold more in this world and eternal life in the world to come" [compare Luke 18: 29-30].



This [martyrdom] occurred during the reign of [Caliph] Musa [al-Hadi], in the governorship of Khouzaima, on the day of the blessed Epiphany of the Lord, in the year 233 of the Armenian Era [A.D. 784; should be January 6, 786].



Musa held the caliphate for one year and [g165] then died.  During his day the prince of the Iberians/Georgians [Stephen III, the Guaramid, 779/780-786] also was cruelly slain, raised up by his hands and feet and cut in two at a tender age.  Thus after his death, he was regarded as a sacrificial lamb.  After working all this evil, [al-Hadi] perished a year later.
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[45] Subsequently Harun (Aharon) [al-Rashid, 786-809] became caliph.  He was the son of Muhammad [al-Mahdi] and the brother of Musa [al-Hadi], and was a greedy, money-loving man.  During his reign his own brother 'Ubaidullah (Ovbedla) opposed him.  Because of the antagonism between the two, [Harun al-Rashid] divided [the territorial authority], giving to his brother Atrpatakan and Armenia together with Iberia/Georgia and Aghuania.  In accordance with his evil nature he designated for governors over our country godless men of unrestrained and avaricious behavior who had never even considered what the fear of God meant.  The first of these was a certain Yazid, the son of Mazyad [Yazid ibn Mazyad al-Shaybani, 787-788, 799-801].  After him was Abd al-Kebir (Abdalk'bir)[Abd al-Kebir ibn Abd al-Hamid al-'Adawi, four months], who reigned briefly and did neither good nor bad and so seemed good.  Following him was a certain Sulaiman [Sulaiman ibn al-'Amri, 788-790] who was a greedy  malefactor and the worst of them all. That same  'Ubaidullah came to the city of  Barda'a (Partaw) and confirmed Sulaiman as prince over the land, entrusting to him the Lord's people, who were like sheep surrounded by evil wolves [g166].    



[Sulaiman] so increased the yoke [of taxation] on people that they could not endure it.  For even if they gave all that they possessed, it was not enough to save themselves.  This same Sulaiman sent to the city of Dwin his son-in-law, a certain Ibn Ducas (Ibndoke'), an impious and malevolent man, son of one of his maid-servants, who was of Greek nationality.  He imposed unendurably heavy taxes on the residents of our land.  All the lords, common folk, bishops and the kat'oghikos Esayi [Esayi I Eghipatrushets'i, 775-788] came and pleaded with [Ibn Ducas] to reduce the onerous level of taxation, but it was of no avail.  For the wrath of the Lord had delivered the Christians into merciless hands.  [Ibn Ducas instead] sent tax collectors to the different parts of the land with the order to double the yearly collection and to take it immediately, and they implemented the command.  Once this was accomplished, this son of satan devised another wicked scheme.  He had lead seals put around the necks of everyone, demanding many zuzas for each [seal].  Thus did this wicked executioner reduce everyone to the worst extremes of bankruptcy through his intolerant measures [g167]. 
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[46] The year after the arrival of 'Ubaidullah, the same disasters escalated further.  For from then on, no one was master of his own belongings.  Instead, everything was taken as booty.  Many people, unable to bear the severity of the disasters, voluntarily  left their flocks and herds and fled, while the enemy captured their livestock and property and took them as spoil.



Thus deprived of their belongings, naked, barefoot, starving, and unable to make a living, [people] fled to Byzantine territory.  They say that their number exceeded 12,000 including women and children.  Their leaders were Shapuh from the Amatunik' House and his son Hamam and others of the Armenian lords and their cavalry.  The impious and brutal enemy pursued them with their troops, catching up in the district of Kogh at the Iberian/Georgian border. In the ensuing battle some [of the Arabs] were put to flight while others were slain.  Then [the Armenian] fugitives crossed the Akamsis [Chorokh] River. The sources [of this river] are in the Tayk' area and it flows in a northwesterly direction crossing through Egeria and into the Pontic [Black] Sea.  As soon as they had forded the river, they quickly notified [g168] the Byzantine emperor Constantine [VI].  He called them to him and gave honors to the lords and their cavalry.   He settled the common folk on good fertile land.  As for the half of the people who remained [in Armenia] they endured extreme poverty like slaves, serving as woodcutters or water-carriers like the Gibeonites.



Furthermore [Ibn Ducas] that  fiendish, impious man whom 'Ubaidullah had appointed as governor of the city of Dwin, hatched another diabolical scheme.  For at that time the venerable kat'oghikos of the Armenians, Esayi, had passed to Christ with blessed and orthodox faith [A.D. 788], and [Ibn Ducas] decided to examine  all the Church's property and possessions.  So he summoned all the clerics and terrified them with violent threats, saying: "Do not conceal anything from me.  Bring it all out into the open.  Should anyone hide something that later is discovered, he will pay for it with his life."  Horrified by these threats, [the clerics] turned  over everything to him.  Everything kept hidden in the treasuries they revealed and placed before him without exception: precious gold and silver vessels, some with precious gems, and royal garments for the blessed altar and for conducting the divine service [g169].  As soon as [Ibn Ducas] saw this, he decided to confiscate all of it, but then changed his mind and took [only] whatever appealed to him from the treasuries and splendid vestments and vessels.  The rest he gave to the sacrist of the church [to hold] until Step'anos [Step'anos I Dvnets'i, 788-790] acceded to the throne of the patriarchate.  [Step'anos] sat on the patriarchal throne only after paying many bribes, selling off all belongings and properties until [the Church's] villages and servants were freed and its debts [were paid].













Colophon

[47] The teaching of Ghewond regarding the chronologies of the House of T'orgom has concluded.  [It was written] by order of Lord Shapuh Bagratuni for the glory and praise of the most holy Trinity which is blessed now and forever, amen.  Lord Hamazasp from the honorable Mamikonean House desired [a copy of this work] and paid me, the unworthy scribe Sargis, from his legitimate funds to reproduce it.  I beseech you to remember [me]  to merciful God, to Whom glory forever.  Amen.









End








 
 


Some Reference Works about 
 Ancient and Medieval Armenia 
 at Internet Archive


Prepared by Robert G. Bedrosian


Resource Guides


Eastern Asia Minor and the Caucasus in Remote and Classical Antiquity. This file has clickable links to
resources at Internet Archive, Encyclopaedia Iranica, The Ancient World Online (AWOL), Sacred-Texts;
LacusCurtius; Livius; Attalus; Tertullian; Perseus; Wikipedia and others. The material is divided into the
following categories: 1. Prehistory; 2. Hittite, Hurrian, Urartian; 3. Assyrian; 4. The Hebrew Bible, Levantine
Sources; 5. Iranian; 6. Greek; 7. Latin. Attached to the document are chronological tables.


Historical Geography of Armenia and Neighboring Lands at Internet Archive. This file contains clickable
links to resources at Internet Archive, Wikipedia, and other sites, for Armenian historical geography from
remote antiquity through the 20th century.


Armenia and Neighboring Lands in Classical Antiquity. Historical Geography of Armenia, the Caucasus, and
Neighboring Lands, in Classical Antiquity. This is a file of clickable links to entries in Encyclopaedia
Iranica. Topics include: Asia Minor/Caucasus, Pontus, Cappadocia, Commagene, Cilicia, Armenia and
Neighbors, Iberia/Georgia, Pre-Islamic Iran, as well as relevant peoples and places in Remote and Classical
Antiquity. A selection of beautiful color maps from Heinrich Kiepert's Atlas Antiquus (Berlin, 1869) appears
as an attachment to the document.


Medieval Kingdoms and Communities. This is a clickable index of some of Internet Archive's resources
about Armenian kingdoms, principalities, and some non-traditional groups on the Armenian Highlands during
the 10th-15th centuries.


Armenians and Byzantium. This file has clickable links to resources at Internet Archive; Fordham University;
Encyclopaedia Iranica; The Ancient World Online (AWOL); Dumbarton Oaks; Tertullian; Google Images;



https://archive.org/details/Bedrosian2019EAMCRCA

https://archive.org/details/ia_armenian_hist_geography

https://archive.org/details/ia_ei_histgeo

https://archive.org/details/ia_medkingcom

https://archive.org/details/ia_armenians_byzantium





Wikipedia; and scholarly journals in Armenia, as well as materials for the study of the Armenian Highlands in
the 4th-14th centuries. Chronological tables are attached to the document.


Armenian History and Some Turco-Mongolica at Internet Archive. This file has clickable links to resources at
Internet Archive, Encyclopaedia Iranica, and scholarly journals in Armenia, as well as materials for the study
of the Armenian Highlands in the 11th-15th centuries (the Saljuq, Mongol and early Ottoman periods).
Chronological tables are attached to the document.


Armenian Historical Sources (5th-15th Centuries) in English Translation at Internet Archive.


Classical Armenian Historical Texts (5th-15th Centuries) at Internet Archive, in 12 pdf pages. This file is a
clickable index for some of Internet Archive's grabar resources. Additionally, the document contains links to
relevant materials at the Armenian journals Patma-banasirakan handes [Historico-Philological Journal],
Lraber hasarakakan gitut'yunneri [Bulletin of Social Sciences], the serial Banber Matenadarani [Journal of
the Matenadaran], and the Armenian Academy of Sciences.


Studies of Armenian Literature (5th-17th Centuries) at Internet Archive, in 109 pdf pages. This is a clickable
index for some of Internet Archive's resources. It includes studies of Armenian historical sources, secular
medieval poetry, and the works of fabulists, as well as general reference works and bibliographies.


Armenian Bibliographies at Internet Archive, in 3 pdf pages. This file contains clickable links to Internet
Archive's collection of bibliographies on Armenian topics. The list, which is arranged by date archived, also
is available here.


Armenian Lawcodes and Legal History (5th-15th Centuries) at Internet Archive, in 6 pdf pages. This file is a
clickable index of some of Internet Archive's resources. Additionally, the document contains links to relevant
materials at Encyclopaedia Iranica, Wikipedia, Fordham University, Yale Law School, The Ancient World
Online (AWOL), and the Armenian journals Patma-banasirakan handes [Historico-Philological Journal],
Lraber hasarakakan gitut'yunneri [Bulletin of Social Sciences], and the serial Banber Matenadarani [Journal
of the Matenadaran].


Armenian Noble Houses at Internet Archive, in 186 searchable pdf pages. This file is a clickable index for
some of Internet Archive's resources. Additionally, the document contains links to relevant materials at
Encyclopaedia Iranica and Wikipedia.


Armenian Church Resources (5th-19th Centuries) at Internet Archive, in 27 pdf pages. This file is a clickable
index for some of Internet Archive's resources. Includes Apostolic, Roman Catholic, and Protestant
confessions, as well as catalogs, philosophical, patristic, and theological materials. Additionally, the
document contains links to relevant materials at other sites.


Armenian Folklore and Mythology Resources at Internet Archive, including some Iranica and Indica and
other reference materials, in 33 pdf pages. This file is a clickable index for some of Internet Archive's rich
resources.


Travellers to Armenia (in the 17th through early 20th centuries) at Internet Archive, in 28 pdf pages. This file
is a clickable index for some of Internet Archive's resources about journeys to the Armenian Highlands and
neighboring lands. Additionally, the document contains links to relevant materials at Encyclopaedia Iranica.


Armenian Genocide Resources at Internet Archive, in 7 pdf pages. This file is a clickable index for some of
Internet Archive's resources about the Armenian Genocide (1915-1923). Additionally, the document contains
links to relevant materials at Wikipedia, and maps (as attachments).



https://archive.org/details/ia_armenian_turco-mongolica

https://archive.org/details/ia_Armenian_Hsrces

https://archive.org/details/ia_grabar_hist

https://archive.org/details/ia_armenian_lit_05-17th

https://archive.org/details/ia-armenian-bibliographies

https://archive.org/search.php?query=Ts%27ankk%27&sort=-publicdate

https://archive.org/details/ia_armenian_legal_history

https://archive.org/details/ia_armenian_noble_houses

https://archive.org/details/ia_armenian_church.resources

https://archive.org/details/ia_armenian_folklore

https://archive.org/details/ia_armenia_travellers

https://archive.org/details/ia_armenian_genocide





Armenian Dictionaries and Grammars at Internet Archive, in 9 pdf pages. This is a clickable index for some
of Internet Archive's Armenian resources, and also includes some Georgian and Kurdish material.


Learning Western Armenian at Internet Archive, in 7 pdf pages. This file contains clickable links to resources
at Internet Archive for learning to read, write, and speak Western Armenian. The guide is intended for
speakers of English, French, or Turkish. Wikipedia has an excellent article on Western Armenian, describing
the language's history and development and where it is spoken. Internet Archive's collection includes
textbooks/grammars, readers, dictionaries, as well as bilingual works (which also make terrific and fun study
aids).


Learning Classical Armenian on the Internet. This page of links points the way to a completely free education
in grabar, Classical Armenian. Includes URLs to: 1. A college-level course in grabar at the University of
Texas website. Available using both the Armenian alphabet and Romanization, this course [Classical
Armenian Online] was prepared by John A. C. Greppin, Todd B. Krause, and Jonathan Slocum. Material from
Armenian historical sources is used in the exercises. 2. Clickable links which will download a fair number of
grabar texts with English translations and a Grabar-English dictionary, all available at Internet Archive.


Gems from the Bible Series


These are study aids for those wanting to learn Classical Armenian irrespective of native language.
These selections from the Old Testament include passages of historical, folklorical, and literary
value, as well as those containing beautiful phraseology and important vocabulary. The format for
the passages shows the grabar text on the left, and a translation on the right. The default translation
language is English. However, there is a Google Translate box at the upper right of that screen which
allows translation of the English into many languages. Texts used: Astuatsashunch' matean hin ew
nor ktakaranats', hamematut'eamb ebrayakan ew yunakan bnagrats' [Old and New Testaments of
the Bible, compared with the Hebrew and Greek texts] (Constantinople, 1895); Oxford Annotated
Bible, Revised Standard Edition (New York, 1962).


Genesis through Deuteronomy 
Joshua through Esther 
Job through the Song of Songs 
The Prophets


Some Reference Works about Ancient and Medieval Armenia at Internet Archive. This page, in pdf format. 
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Maps


Maps of Historical Armenia and Neighboring Lands. This download, in 62 bookmarked pdf pages, is a
collection of color and black-and-white maps in Armenian, Russian, and English, showing historical Armenia
from remote antiquity through the 14th century. Most of the maps were drawn by the renowned cartographer
Suren T. Eremyan. Other cartographers include E. V. Xanzadyan, M. A. Katvalyan, B. H. Harut'yunyan and
Cyril Toumanoff.


Maps of Asia Minor, the Caucasus, and Neighbors in Antiquity. A collection of 283 beautiful historical maps
of Asia Minor (including the Armenian Highlands), the Caucasus, Iran, and neighboring lands including the
Aegean Basin, the Levant, and northern Africa ca. 1500 B.C. to 1500 A.D. Cartographers include: Samuel
Butler, William Shepherd, Ramsey Muir, Heinrich Kiepert, William Ramsay, Keith Johnston, George Adam
Smith, Suren Eremyan, Cyril Toumanoff, W. E. D. Allen and others. Graphics in zipped HTML file.


Armenia: A Historical Atlas, by Robert H. Hewsen(Chicago, 2001). A Wikipedia entry describes the life and
achievements of Robert Hewsen, an extraordinary American historian and cartographer. His magnum opus is
the Atlas. Internet Archive has the entire Atlas, divided into parts. The document referenced here is a page of
clickable links to those parts.


A Manual of Ancient Geography (London, 1881) by the great cartographer Heinrich Kiepert, G. A.
Macmillan, translator in 335 searchable and bookmarked pdf pages. Attached to the document is a selection
of Kiepert's beautiful maps from Atlas Antiquus (Berlin, 1869).


Chronological Tables


Ancient and Medieval Chronological Tables. This is a pdf page with clickable links to tables of importance
for ancient and medieval history (ancient times through the 15th century A.D.) at Internet Archive. The tables
also appear as attachments to the pdf document.


Armenian Chronological Tables. This is a pdf page with clickable links to tables of importance for Armenian
history (ancient times through the 15th century A.D.) at Internet Archive. The tables also appear as
attachments to the pdf document. Categories: Rulers of Armenia and of Western and Eastern Empires; Rulers
of Armenia and Iberia/Georgia; Kat'oghikoi and Corresponding Secular Rulers of the Armenians; Arab
Governors (Ostikans) of Arminiya, 8th Century; Medieval Rulers of Antioch, Cyprus, and Jerusalem; and
Rulers of the Mongol Empires. The index is available in pdf and HTML formats (armchrons.html).


Chronological Tables ca. 1500 B.C. to ca. 1500 A.D. Accurate chronological tables based on chronologies
from the Cambridge Ancient History, Cambridge History of Iran, Cambridge Medieval History, and other
reliable sources. Chronologies cover the period ca. 1500 B.C. to 1500 A.D. and include Western Empires
(Hellenistic, Roman, Byzantine (to 1453)); Eastern Empires (Iranian, Arab, Saljuq, Mongol, Timurid,
Ottoman (to 1481)); Rulers of Armenia and Georgia; Arab Governors (ostikans) of Armenia; Medieval Rulers
of Antioch, Cyprus, and Jerusalem; Heads of the Syrian, Armenian, Nestorian, and Roman Catholic Churches
to ca. 1500; Rulers of the Mongol Empires; as well as tables to accompany Eusebius' Chronicle (Rulers of
Egypt (partial), Assyria, Babylonia, Israel, Judah, Palestine, Judea, Galilee, and Ituraea). Zipped HTML files.


Armenian Writers (5th-13th Centuries), is an HTML application which displays lists of the major Armenian
authors, heads of the Church, and corresponding secular rulers of the Armenians, in adjacent scrollable
frames. Information about the writers includes their major works, and biographies. This material is based on a
course entitled History of Armenian Literature taught by Professor Krikor H. Maksoudian at Columbia
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University in Autumn-Spring of 1972-1973, and compiled by his student, Robert Bedrosian, from class notes,
handouts, and other sources.


Art History


Books and articles about Armenian art, at Internet Archive.


Ancient Arts of Western Asia and Northeastern Africa: Images and Texts, in 10 searchable pdf pages. This
file has clickable links to resources at Google Images, Wikipedia, Internet Archive, The Ancient World
Online (AWOL), Encyclopaedia Iranica, Sacred-Texts, and the Heilbrunn Timeline of Art History, at New
York's Metropolitan Museum of Art. Categories include Mesopotamia, Western Iran, Asia Minor and the
Caucasus, the Levant, Northeastern Africa, and Classical Art (Greece and Rome).


Ancient Arts of Eastern and Southern Asia: Images and Texts, in 11 searchable pdf pages. This file has
clickable links to resources at Google Images, Wikipedia, Internet Archive, Encyclopedia of East Asian Art,
The Ancient World Online (AWOL), Sacred-Texts, and the Heilbrunn Timeline of Art History, at New York's
Metropolitan Museum of Art. Categories include China, Korea, Japan, India, and Southeast Asia.


Ancient and Medieval Gardens, in 961 searchable and bookmarked pdf pages, with a section of Armeniaca.
This file includes clickable links to resources at Internet Archive, Wikipedia, Encyclopaedia Iranica,
Dumbarton Oaks, The Ancient World Online (AWOL), Sacred-Texts, Google, Google Images, Bard
University, and other sites. Topics include: Gardening in antiquity and the Middle Ages,
Fragrance/Perfume/Incense, Herbology, Folklore and Mythology.


Miscellaneous Armenian-Language Books of the 19th and Early 20th Centuries at Internet Archive. This is a
clickable index for some of Internet Archive's Armenian-language resources. These books were selected for
their illustrations, charts, tables, topics, and/or antiquarian interest. Though mostly unrelated to Armenian
studies, they are examples of the breadth and fineness of some popular Armenian printed works.
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*


A History of Armenian Literature from the 5th to the 19th Centuries, by Srbouhi Hairapetian (Los Angeles,
1995), in 648 searchable and bookmarked pdf pages, translated into English by multiple translators, and
edited by Barlow Der Mugrdechian and Yervant Kotchounian. This is a translation of the author's outstanding
Armenian original (1986), and is the best general work on the subject in English. Contents: I. Literature of the
Ancient Period (Beginning to 10th Century); II. Medieval Literature (10th to 17th Centuries); and III.
Literature of Restoration (17th through 18th Centuries).


Bibliographia Caucasica et Transcaucasica, volumes 1 and 2 (St. Petersburg, 1874-1876) compiled by M.
Miansarof. Invaluable, extensive bibliographical information about the Caucasus and Transcaucasus. Preface
and tables of contents in French and Russian. Categories include: Natural history, ethnography, peoples,
expeditions, antiquities and inscriptions, numismatics, history, religion, ecclesiastical literature. 873 pdf
pages.


Հայկական մատենագիտութիւն Haykakan matenagitut'iwn (Venice, 1883) by Armenak Salmaslian.
Bibliography of Armenological works and Armenian-language literary works published from 1565 through
1883. 761 pdf pages.


Armenische Grammatik (Leipzig, 1897) by the German philologist Heinrich Hubschmann (1848-1908). An
encyclopedic German-language study of the probable origin of numerous Armenian words listing, in
dictionary fashion, Persian, Syriac, and Greek loanwords, followed by native Armenian vocabulary. 611 pdf
pages.


Armenian translation by Jacobus Dashian/Yakovbos Tashean of predecessor works by Hubschmann
and C. Brockelmann: Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բարից
Usumnasirut'iwnk' hayere'ni p'oxar'eal barits' [Studies of Armenian Loanwords] (Vienna, 1894), in
233 pdf pages. 1. H. Hubschmann, Semitic; 2. C. Brockelmann, Greek; 3. H. Hubschmann, Native
Armenian. Azgayin matenadaran series, volume 15.


Die Umschreibung der iranischen Sprachen und des Armenischen, by Heinrich Hubschmann (Leipzig, 1882),
in 54 pdf pages.


Armenische Studien, by Heinrich Hubschmann (Leipzig, 1883), in 116 pdf pages.


Persische Studien, by Heinrich Hubschmann (Strassburg, 1895), in 315 pdf pages.


Untersuchungen zur Geschichte von Eran, by Joseph Marquart, in two volumes: volume 1 (Gottingen, 1895),
in 792 pdf pages; volume 2 (Gottingen, 1905), in 260 pdf pages.


Chronologische Untersuchungen, by Joseph Marquart (Leipzig, 1899), in 87 pdf pages.


Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Ethnologische und historisch-topographische Studien zur
Geschichte des 9. und 10. Jahrhunderts, ca. 840-940, by Joseph Marquart (Leipzig, 1903), in 624 pdf pages.


Armenische Studien, by Paul de Lagarde (Gottingen, 1877), in 190 pdf pages.


Gesammelte Abhandlungen, by Paul de Lagarde (Leipzig, 1866), in 302 pdf pages.



https://archive.org/details/hairapetian-1995-hal/Hairapetian_1995_HAL/mode/2up

https://archive.org/details/BibliographiaCaucasicaEtTranscaucasica

https://archive.org/details/HaykakanMatenagitutiwn_741

https://archive.org/details/ArmenischeGrammatik/page/n9

https://archive.org/details/HubchTashLoanwords

https://archive.org/details/dieumschreibung00hbgoog

https://archive.org/details/armenischestudi00hbgoog

https://archive.org/details/persischestudie01hbgoog

https://archive.org/details/UntersuchungenZurGeschichteVonEran1895

https://archive.org/details/UntersuchungenZurGeschichteVonEranii1905/page/n7

https://archive.org/details/ChronologischeUntersuchungenbv1899

https://archive.org/details/osteuropischeu00markuoft

https://archive.org/details/armenischestudi00lagagoog/page/n8

https://archive.org/details/gesammelteabhand00lagauoft/page/ii





Materialien zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopotamiens, by Ferdinand Friedrich Carl Lehmann-
Haupt and Max von Berchem (Berlin, 1907), in 226 pdf pages.


Armenien, einst und jetzt, by Ferdinand Friedrich Carl Lehmann-Haupt, volumes 1 and 2 (Berlin, 1910-
1931), in 568 pdf pages.


Iranisches Namenbuch (Marburg, 1895), by the Iranist Ferdinand Justi (1837-1907). This study, perhaps
Justi's finest work, contains some 4,500 names and 9,500 different individuals mentioned in Iranian-language
sources (Avestan, Middle and New Persian, etc.) from the oldest Avestan texts up to Justi's day. It also lists
names recorded since the 9th-century B.C. in the literary, epigraphical, numismatic, and other traditions of
peoples that Iranians came into contact with or which mention Iranian names (including in languages such as
Assyrian, Hebrew, Greek, Syriac, Armenian, Georgian). The entries provide extensive documentation,
transforming this work into an historical onomasticon. Justi's meticulous scholarship makes his writings
invaluable more than 100 years after his death. 571 pdf pages.


Eranshahr nach der Geographie des Ps. Moses Xoranac'i (Berlin, 1901), by Joseph Marquart/Markwart [Iran
according to the Geography of Pseudo-Moses Xoranac'i]. Classical Armenian text, German translation and
commentary about the districts of Iran in the famous Geography [Ashkharats'oyts'], a 7th century work by the
Armenian polymath Anania of Shirak (610-685). In Marquart's day this work was attributed to the historian
Moses of Xoren. However, the reassigned authorship in no way compromises its information or Marquart's
study. An invaluable work for Iranian, and Armenian studies, as well as for the study of Asian geography.


Die altarmenischen Ortsnamen by Heinrich Hubschmann (Strasbourg, 1904). This is a listing and
morphological analysis of Old Armenian toponyms and is invaluable for studying the historical geography
and civilizations of the Armenian Highlands.


Armenian translation of the above: Հին հայոց տեղւոյ աննունները Hin hayots' teghwoy
annunnere" [Ancient Armenian Place Names] (Vienna, 1907), by Heinrich Hubschmann.


The Historical Geography of Asia Minor (London, 1890; reprinted numerous times), by the distinguished
archaeologist and New Testament scholar W. M. Ramsay (1851-1939), in 538 pdf pages.


J. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie (Paris, 1818-1819), in two volumes: 
volume 1, in 474 pdf pages. 
volume 2, in 536 pdf pages.


Neilson C. Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago, 1938), in 348 bookmarked and searchable pdf
pages. The dynasty of the Arsacids or Parthians ruled Iran/Persia and neighbors from about 247 B.C. to 224
A.D. Contents: 1. The Growth of Parthia; 2. Early Foreign Relations; 3. The Indo-Iranian Frontier; 4. Drums
of Carrhae; 5. The Struggle in Syria; 6. Antony and Armenia; 7. The Contest for the Euphrates; 8. The
Campaign of Corbulo; 9. Parthia in Commerce and Literature; 10. Trajan in Armenia and Mesopotamia; 11.
The Downfall of the Parthian Empire; Rulers: Parthian, Seleucid, Roman Emperors; Map.


V. Chapot, La frontière de l'Euphrate de Pompée à la conquête arabe (Paris, 1907). A detailed study of the
historical geography and ethnography of western historical Armenia from Roman times through the 7th
century A.D.


Armenian translation of the above: Եփրատի սահմանագլուխը Պոմբէոսի
ժամանակէն մինչեւ Արաբացւոց աշխարհակալութիւնը Ep'rati sahmanagluxe"
Pombe'osi zhamanake'n minch'ew Arabats'wots' ashxarhakalut'iwne" [The Euphratean Frontier from
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the Time of Pompey until the Arab Conquest], by V. Chapot, translated by Y. Tashean (Vienna,
1960), in 802 pdf pages. Azgayin matenadaran series, volume 189.


Karl Güterbock, Römisch-Armenien und die Römischen Satrapieen im vierten bis sechsten Jahrhundert
(Königsberg, 1900).


Armenian translation of the above, Karl Güterbock's Հռովմէական հայաստան եւ
հռովմէական սատրապութիւնները դ-զ դարերուն Hr'ovme'akan hayastan ew
hr'ovme'akan satraput'iwnnere" d-z darerun [Byzantine Armenia and the Byzantine Satrapies in the
4th-6th centuries] (Vienna, 1914). Azgayin matenadaran series, volume 74.


Pascal Asdourian, Die politischen Beziehungen zwischen Armenien und Rom (Venice, 1911).


Hakob Manandyan, Տիգրան Բ և Հռոմը Tigran B ev Hr'ome" [Tigran II and Rome] (Erevan, 1977), in
208 pdf pages. This work was published originally in 1940. The scan was made from Manandyan's Erker A
[Works I] (Erevan, 1977) pp. 407-607.


Translations of this classic work are available in:


English, 
French, and 
Russian.


Karl Güterbock, Byzanz und Persien in ihren diplomatisch-völkerrechtlichen beziehungen im zeitalter
Justinians (Berlin, 1906).


Armenian translation of the above, Karl Güterbock's Բիւզանդիոն եւ Պարսկաստան եւ
անոնց դիւանագիտական եւ ազգային-իրաւական յարաբերութիւնները
Biwzandion ew Parskastan ew anonts' diwanagitakan ew azgayin-irawakan yaraberut'iwnnere"
Yustinianu zhamanak [Byzantium and Persia and Their Diplomatic and National-Juridical Relations
in the Time of Justinian] (Vienna, 1911). Azgayin matenadaran series, volume 62. Unfortunately, the
title page is mangled, and pages 68-69 are missing.


W. Tomaschek, Sasun und das Quellengebiet des Tigris (Wien, 1896), in 47 pdf pages.


Armenian translation of the above, W. Tomaschek's Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց
սահմանները Sasun ew Tigrisi aghberats' sahmannere" [Sasun and the Sources of the Tigris]
(Vienna, 1896). Azgayin matenadaran series, volume 21.


Theodor Nöldeke, Aufsätze zur persischen Geschichte (Leipzig, 1887).


Armenian translation of the above, Theodor Nöldeke's Պատմութիւն Սասանեան
տէրութեան Patmut'iwn Sasanean te'rut'ean [History of the Sasanian Empire] (Vagharshapat,
1896).


K. Patkanov/Patkanian, Essai d'une histoire de la dynastie des Sassanides, d'àpres les renseignements fournis
par les historiens arméniens, in 149 pdf pages. This valuable monograph, which appeared in Journal
Asiatique ser. VI, vol. VII (1866) pp. 101-238, translates and examines passages from Classical Armenian
historical sources of the 5-13th centuries for information on the dynasty of the Sasanians/Sassanians in
Persia/Iran (A.D. 224-651). Historians include: Agat'angeghos, P'awstos Buzand, Koriwn, Ghazar P'arpets'i,
Eghishe, Sebeos, Ghewond, Zenob Glak, Moses of Khoren, John Mamikonean, John Kat'oghikos, T'ovma
Artsruni, Step'annos Asoghik, Movses Dasxurantsi, Samuel of Ani, Mxit'ar of Ayrivank', Vardan Arewelts'i,
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Kirakos of Ganjak, and Step'annos Orbelean. The monograph was subsequently published as a separate book.
The article is a French translation done by E. Prud'homme of K. Patkanian's Russian work.


H. Gelzer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung (Leipzig, 1899).


Armenian translation of the above, H. Gelzer's Սկզբնաւորութիւնք բիւզանդեան
բանակաթեմերու դրութեան Skzbnaworut'iwnk' biwzandean banakat'emeru drut'ean
[Beginnings of the Byzantine Military Theme System] (Vienna, 1903). Azgayin matenadaran series,
volume 44.


H. Gelzer, Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան Hamar'o'tut'iwn
Biwzandakan kaysrneri patmut'ean [Concise History of the Byzantine Emperors] (Vagharshapat, 1901), in
526 pdf pages.


H. Gelzer, Համառօտ Պատմութիւն Հայոց Hamar'o't Patmut'iwn Hayots' [Concise History of the
Armenians], translated into Armenian by G. Gale'mk'earean (Vienna, 1897), in 146 pdf pages. The book
includes two appendices by Gale'mk'earean: 1. List of Books Published about the Massacres of the
Armenians of 1895-1897; and 2. List of the Kat'oghikoi and Patriarchs of the Armenians. Azgayin
matenadaran series, volume 25.


Material on the Armenian naxarar (lordly) families is available on another page of this site: Armenian Noble
Houses.


Joseph Marquart/Markwart, Die armenischen Markgrafen (bdeashxk') Exkurs I from Eranshahr nach der
Geographie des Ps. Moses Xoranac'i (Berlin, 1901), pp. 165-179.


Armenian translation of the above, Joseph Marquart/Markwart's Հայ բդեաշխք Hay bdeashxk'
[The Armenian Border Lords] (Vienna, 1903). Azgayin matenadaran series, volume 43.


Louis Vivien de Saint-Martin, Recherches sur les populations primitives et les plus anciennes traditions du
Caucase (Paris, 1847), 220 pdf pages.


Simon Weber, Ararat in der Bibel, from Theol. Quartalschrift, LXXXIII. Jahrg., 1901, III. Quartalheft, p. 321-
374.


Armenian translation of the above, Simon Weber's Արարատը սուրբ գրոց մէջ Ararate" surb
grots' me'j [Ararat in the Bible] (Vienna, 1901). Azgayin matenadaran series, volume 39.


Vahan Inglizean, Հայաստան Սուրբ Գրքի մէջ Hayastan Surb Grk'i me'j [Armenia in the Bible]
(Vienna, 1947), in 286 pdf pages. Azgayin matenadaran series, volume 152.


Maximillian Streck, Armenien, Kurdistân und Westpersien, nach den babylonisch-assyrischen keilinschriften
(Munich, 1898).


Armenian translation of the above, Maximillian Streck's Հայաստան քրդաստան եւ
արեւմտեան պարսկաստան բաբելական-ասորեստանեայ սեպհագրերու
համեմատն Hayastan k'rdastan ew arewmtean parskastan babelakan-asorestaneay sephagreru
hamematn [Armenia, Kurdistan, and Western Persia according to Babylonian-Assyrian Inscriptions]
(Vienna, 1904). Azgayin matenadaran series, volume 50.
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Yushardzan/Huschardzan: Festschrift aus Anlass des 100jährigen Bestandes der Mechitharisten-
Kongregation in Wien (1811-1911) und des 25 Jahrganges der philologischen Monatsschrift "Handes
amsorya" (1887-1911), in 470 pdf pages. This volume (Vienna, 1911) contains articles in German and
Armenian on topics including history, linguistics, ethnography, philology, and mythology by some of the most
prominent Armenists of the 19th-early 20th centuries.


Some Works on Armenian Linguistics, and related topics.


Armenian Toponyms by Nina G. Garsoian. Tables of the provinces, cities, towns, villages, mountains, plains,
rivers, lakes, and seas in historical Armenian states and areas of Armenian settlement in Asia Minor including
map and literary references, prepared by Nina G. Garsoian as an accompaniment (Appendix V "Toponymy",
pp. 137*-246*) to her 1970 translation of N. Adontz's study Armenia in the Period of Justinian (1908). Tables
provide (where available) Classical Armenian, Greek, Latin, and modern designations. Included is Garsoian's
updated Bibliography (pp. 247*-303*) for this important work of Adontz on the lords (naxarars) of Ancient
Armenia. Despite some omissions, this is an invaluable tool for the study of historical Armenia. Searchable
pdf.


Nicholas Adontz


Historico-Geographical Survey of Western Armenia by Nicholas Adontz. These sections from
Nicholas Adontz's celebrated work Armenia in the Period of Justinian (1908) treat the historical
geography of parts of Western Armenia. English translation, updated notes and bibliography, and
new appendices by Nina G. Garsoian (1970). Included are Chapters 2-4 (pages 25-74), their
Footnotes (pages 386-399), Appendix V "Toponymy" (pages 137*-246*), and full Bibliography
(pages 247*-303*). In these chapters Adontz describes: 1. The "satrapies" of Asthianene and
Balabitene, Sophene, Anzitene-Tsovk', Xarberd, Ashmushat, Anzita; 2. Armenia Interior: Xordzayn,
Paghnatun, Mzur, Daranaghik', Kemah/Ekegheats', Erzincan, Derjan, Managhik, Karin, Saghagom,
Aghiwn-Analibna, Tzanika; 3. Lesser Armenia/Armenia Minor: districts of Orbalisene, Aitulane,
Hairetike, Orsene, Orbisene, and their chief cities.


The Origin of the Naxarar System. These sections from Nicholas Adontz's Armenia in the Period of
Justinian (1908) treat the history of the lordly (naxarar) system on the Armenian Highlands. English
translation, updated notes and bibliography, and new appendices by Nina G. Garsoian (1970).
Included are Chapters 9-15 (pages 165-372), their Footnotes (pages 433-529), Appendices I-V
(pages 1*-246*), and full Bibliography (247*-303*). Eastern Armenia: Chapter 9, Armenia—the
Marzpanate; Chapter 10, A Quantitative Analysis of the Naxarardoms; Chapter 11, Territorial
Analysis of the Naxarar System; Chapter 12, The Naxarar System and the Church. The Origin of
the Naxarar System: Chapter 13, Preliminary Excursus; Chapter 14, The Tribal Bases of the
Naxarar System; Chapter 15, The Feudal Bases of the Naxarar System. 


The Reform of Justinian in Armenia. These sections from Nicholas Adontz's Armenia in the Period
of Justinian (1908) describe the substance, intent, and effects of the reforms of the Byzantine
emperor Justinian (A.D. 527-565) in Armenia. English translation, updated notes and bibliography,
and new appendices by Nina G. Garsoian (1970). Included are the Introduction (pages 1-6), Chapter
1 (pages 7-24 ), Chapters 5-8 (pages 75-164), their Footnotes, Appendices I-V (pages 1*-246*), and
full Bibliography (247*-303*). Chapter 1, The Political Division of Armenia; Chapter 5,
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Administration: Western Armenia before Justinian; Chapter 6, The Reform of Justinian in Armenia;
Chapter 7, The Civilian Reorganization of Armenia; Chapter 8, The Significance of Justinian's
Reform in Armenia.


Cyril Toumanoff


Studies in Christian Caucasian History (Georgetown, 1963):


Searchable pdf files


I. The Social Background of Christian Caucasia 
 II. States and Dynasties of Caucasia in the Formative Centuries 


 III. The Orontids of Armenia 
 IV. Iberia [Georgia] between Chosroid and Bagratid Rule 


 V. The Armeno-Georgian Marchlands


Ghukas Inchichian


Հնախոսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի Hnaxosut'iwn
ashxarhagrakan Hayastaneayts' ashxarhi [Antiquities of Armenian Geography] (Venice, 1835): 
vol. 1; 
vol. 2; 
vol. 3.


Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց Storagrut'iwn hin Hayastaneayts' [Description of
Ancient Armenia] (Venice, 1822).


Garegin Zarbhanalean


Հայկական հին դպրութեան պատմութիւն Haykakan hin dprut'ean patmut'iwn [History
of Ancient Armenian Literature] (Venice, 1897). This classic study describes works of Armenian
literature from the 4th through the 13th centuries. 1011 pdf pages.


Մատենադարան հայկական թարգմանութեանց նախնեաց (դար դ-ժգ)
Matenadaran haykakan t'argmanut'eants' naxneats' (dar d-zhg) [Catalog of Ancient Armenian
Translations (4-13th centuries)] (Venice, 1889) describes works of foreign literature that were
translated into Armenian through the 13th century. 827 pdf pages.


E. Ter-Minassiantz


Die Beziehungen der armenischen Kirche zu den syrischen bis zum Ende des 6. Jahr-hunderts
(Leipzig, 1904).


Armenian translation of the above, Eruand Ter-Minaseants' Հայոց եկեղեցու
յարաբերութիւնները Ասորւոց եկեղեցիների հետ Hayots' ekeghets'u



https://archive.org/details/TheSocialBackgroundOfChristianCaucasia

https://archive.org/details/StatesAndDynastiesOfCaucasiaInTheFormativeCenturies

https://archive.org/details/TheOrontidsOfArmenia

https://archive.org/details/IberiageorgiaBetweenChosroidAndBagratidRule

https://archive.org/details/TheArmenian-georgianBorderlandsInAncientAndMedievalHistory

https://www.archive.org/details/hnakhsutiwnashk00inchgoog

https://www.archive.org/details/hnakhsutiwnashk01inchgoog

https://www.archive.org/details/hnakhsutiwnashk02inchgoog

https://www.archive.org/details/storagrutiwnhin00inchgoog

https://www.archive.org/details/HaykakanHinDpruteanPatmutiwnhistoryOfAncientArmenianLiterature

https://www.archive.org/details/matenadaranhayk00gargoog

https://www.archive.org/details/diebeziehungend00mingoog

https://www.archive.org/details/HayotsEkeghetsuYaraberutiwnnereAsorwotsEkeghetsineriHetthe





yaraberut'iwnnere" Asorwots' ekeghets'ineri het [The Relations of the Armenian Church with Syrian
Churches] (Ejmiatsin, 1908).


Levon (Ghewond) Alishan


Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք Հայոց Hin hawatk' kam het'anosakan kro'nk'
Hayots' [The Ancient Faith or Pagan Religion of the Armenians]. Written by the renowned 19th
century polymath Levon (Ghewond) Alishan, this work has been highly praised and extensively
used by mythologists and folklorists since its publication (Venice, 1910). Earlier, it had been
serialized from 1895 in the journal Hande's Amso'reay. Topics include: nature worship, worship of
celestial bodies, animal worship, monsters, spirits, mythological heroes, pagan gods, magic,
charms/divination, the next world, and cult objects. A major source for the folk beliefs, customs,
myths, and history of the Armenian Highlands. 556 pdf pages.


Հայաստան յառաջ քան զլինելն Հայաստան Hayastan yar'aj k'an zlineln Hayastan
[Armenia Before Becoming Armenia], by Levon (Ghewond) Alishan, (Venice, 1904). Alishan's
remarkable ideas about the prehistory of the Armenian Highlands, mostly based on the Old
Testament and Armenian legends. 291 pdf pages.


Հայբուսակ Haybusak [Armenian Botany], by Levon (Ghewond) Alishan (Venice, 1895), in 697
pdf pages. An invaluable encyclopedic work on the flora of the Armenian highlands. This massive
study contains alphabetical entries for the major plants, trees, shrubs, as well as fungi. Many entries
are accompanied by gorgeous, life-like drawings. There is also precious anecdotal evidence of these
plants' usage by the Armenians of the 19th century and before. Latin, French, Turkish and Arabic
names (the last two in Armenian characters) appear in cross-referenced indices at the back. This is a
major source for the study of Armenian ethnobotany.


Շիրակ, Տեղագրութիւն պատկերացոյց Shirak, Teghagrut'iwn patkerats'oyts' [Illustrated
Topographical Study of Shirak] (Venice, 1881), in 217 pdf pages.


Սիսական, Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի Sisakan, Teghagrut'iwn Siwneats'
ashxarhi [Sisakan, Topography of the Land of Siwnik'] (Venice, 1893). Alishan's thorough study of
the twelve districts of Siwnik' in eastern historical Armenia. Topics include geography, topography,
natural resources, flora, fauna, history, current conditions, customs, folklore, and much more.
Lavishly illustrated with drawings, and numerous photographs unavailable elsewhere, in 642 pdf
pages.


Տեղագիր Հայոց Մեծաց Teghagir Hayots' Metsats' [Topography of Greater Armenia], by
Levon (Ghewond) Alishan (Venice, 1855), in 121 pdf pages.


Շնորհալի եւ պարագայ իւր Shnorhali ew paragay iwr [Shnorhali and His Times] (Venice,
1873). A detailed study of the life, times, and works of Saint Nerses Shnorhali ("The Gracious" or
"The Graceful") (1098-1173), kat'oghikos of the Armenian Church (1166-1173), poet, theologian,
and philologist, in 641 pdf pages.


Սիսուան: համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեւոն Մեծագործ Sisuan:
hamagrut'iwn Haykakan Kilikioy ew Lewon Metsagorts [Sisuan: a Study of Armenian Cilicia and
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Levon the Magnificent] (Venice, 1885). Historico-philological study of Cilicia including natural
resources, folklore, flora and fauna, in 674 pdf pages.


Léon le magnifique, premier roi de Sissouan ou de l'Armenocilicie, by Ghewond M. Alishan
(Venice, 1888), in 428 pdf pages.


Assises d'Antioche par Sempad le Connétable (Venice, 1876). Original grabar text and French
translation.


Արշալոյս քրիստոնեութեան Հայոց Arshaloys k'ristoneut'ean Hayots' [The Dawn of
Christianity among the Armenians], by Levon (Ghewond) Alishan (Venice, 1901), in 304 pdf pages.


Հուշիկք հայրենեաց հայոց Hushikk' hayreneats' hayots' [Memories of the Armenian
Homeland] by Levon (Ghewond) Alishan. Download includes both volumes of this two-volume
work (Venice, 1869-1870, in 1176 bookmarked pdf pages.


Հայապատում Hayapatum [Armeniaca] vol. 1 (Venice, 1901), in 985 pdf pages. vols. 2-3
(Venice, 1901), in 1042 pdf pages.


Հայ Վենետ, կամ յարընչութիւնք հայոց եւ Վենետայ ի ԺԳ եւ ի ԺԵ դարն Hay
Venet, kam yare"nch'ut'iwnk' hayots' ew Venetay i ZhG ew i ZhE darn [Relations between the
Armenians and Venice in the 13th-15th Centuries] parts 1 and 2 (Venice, 1896), in 637 pdf pages.
Part 2 continues to the 18th century.


Italian version of the above: L'Armeno-Veneto (Venice, 1893) part 1, 13th-14th centuries, in 358 pdf
pages.


Արցախ [Artsakh], by Ghewond Alishan (Erevan, 1993), in 123 searchable pdf pages. This is G.
B. T'osunyan's Modern Armenian translation of Alishan's Classical Armenian monograph on the
district of Artsakh (Nagorno-Karabakh/Mountainous Karabagh) in eastern historical Armenia. It is
perhaps the most detailed study of the area, especially for the medieval period, and contains precious
material not found elsewhere.


Writings of Ghewond Alishan, at Internet Archive.


Victor Langlois


Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, volume 1 (Paris, 1867). Mar Apas
Catina, Bardesane, Agathange, Faustus de Byzance, Léboubna d'Édesse, Zénob de Glag, Jean
Mamigonien.


Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie, volume 2 (Paris, 1869). Gorioun, Moise
de Khorèn, Élisée, Lazar de Pharbe, Eznik de Goghp (extrait du ch. II).


Documents pour servir a l'histoire des Lusignans de la petite Arménie (1342-1394) (Paris, 1859).
Langlois' valuable study of the French noble family of Lusignan with branches in Cyprus, Antioch,
and the Armenian kingdom of Cilicia. After the murder of the Hetumid Leon IV in 1341, his cousin
Guy de Lusignan was elected king of Cilicia. The pro-Latin family tried unsuccessfully to impose
Catholicism in the country, which led to constant civil unrest. Lusignan kings of Cilicia included:
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Constantine II (1342-1344); Constantine III (1344-1362); Constantine IV (1362-1373); and Leo V
(1374-1393). The Cilician Armenian kingdom was inherited by the Cypriot Lusignans in 1393. 71
pdf pages.


Chronique de Michel le Grand patriarche des Syriens Jacobites (Venice, 1868). This is a French
translation of the medieval Armenian version of Michael the Syrian's Chronicle. Langlois used most
of the manuscripts published in the later Classical Armenian editions of Jerusalem 1870 and 1871.
His edition is very readable and accompanied by extensive scholarly notes. 399 pdf pages.


Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie (Paris, 1854).


Le trésor des chartes d'Arménie, ou, Cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens:
comprenant tous les documents relatifs aux établissements fondés en Cilicie par les ordres de
chevalerie institués pendant les Croisades et par les républiques marchandes de l'Italie, etc. (Venice,
1863).


Mémoire sur la vie et les écrits du prince Grégoire de Magistros, duc de la Mésopotamie, auteur
arménien du XIe siècle. This study by Langlois appeared in Journal Asiatique XIII 6(1869) pp. 5-64.
It is an account of the life and works of Grigor Magistros Pahlawuni (990-1058), an Armenian
scholar, author, translator, and political functionary. After serving as governor-general of the city of
Edessa, Magistros was named Duke of Mesopotamia by the Byzantine emperor Constantine IX
Monomachus. Throughout his life Magistros collected ancient texts, made translations from Greek,
Syriac, and Arabic, and trained a generation of scholarly ecclesiastics.


Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de la Cilicie (Paris, 1854).


Numismatique genéralé de l'Arménie. Langlois' study is preceded by another noteworthy
monograph, Édouard Dulaurier's Bibliothèque historique arménienne ou Choix des principaux
historiens arméniens traduits en français et accompagnés de notes historiques et géographiques,
collection destinée à servir de complément aux Chroniqueurs byzantins et slavons (Paris, 1859).


Numismatique de la Géorgie au moyen âge (Paris, 1852), in 68 pdf pages.


Description of the Armenian Monastery on the Island of St. Lazarus-Venice, followed by a
compendium of the history and literature of Armenia. English translation of Langlois' French
original (Venice, 1874).
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Marie-Félicité Brosset


Histoire de la Siounie par Stephannos Orbelian, volumes 1 and 2 (St. Petersburg, 1864-1866). 513
pdf pages.


Histoire chronologique par Mkhit'ar Ayrivanets'i (St. Petersburg, 1869).


Deux historiens arméniens (St. Petersburg, 1870). Kiracos de Gantzac et Oukhtanes.


Collection d'historiens arméniens (St. Petersburg, 1876), tome II. Zakaria: Mémoires historiques sur
les Sofis, Cartulaires de Iohannon-Vank. Hassan-Dchalaliants: Histoire d'Aghovanie. Davith-beg.
Abraham de Crete: Histoire de Nadir-chah. Samouel d'Ani: Tables chronologiques. Souvenirs d'un
officier russe.


Les ruines d'Ani capitale de l'Arménie sous les rois Bagratides, aux X et XI s Histoire et description
vols. I and II (St. Petersburg, 1860-1861). Invaluable study of the Armenian city of Ani by the
French Orientalist and translator Marie-Felicite Brosset (1802-1880). Includes a thorough history
and description with inscriptions and excerpts from historical sources, personal observations,
diagrams, and genealogical tables. 205 pdf pages, plates absent.


Rapports sur un voyage archéologique dans la Géorgie et dans l'Arménie (St. Petersburg, 1849-51),
in 996 pdf pages.


Inscriptions géorgiennes et autres, recueillies par le Père Nersès Sargisian et expliquées par M.
Brosset (St. Petersburg, 1864), in 40 pdf pages.


Histoire de Géorgie (St. Petersburg, 1849-1850) in two volumes: tome 1, in 716 pdf pages. This is
Brosset's translation of the Georgian K'artlis C'xovreba [Life/History of Georgia], made from the
King Vaxtang VI Redaction (1703/61); tome 2, in 590 pdf pages. French translations of Georgian
historical works from the 15th-19th centuries.


Additions et éclaircissements à l'Histoire de la Géorgie (St. Petersburg, 1851), in 518 pdf pages.
Contains Chronique arménienne ("Juansher") among other works.


Description géographique de la Géorgie, par le Tsarévitch Wakhoucht (St. Petersburg, 1842), in 606
pdf pages. Georgian text and French translation by Brosset.


Mélanges Asiatiques tirés du Bulletin de L'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg (St.
Petersburg, 1863), Tome IV. (1860-1863), in 788 pdf pages. Articles about Armenian and Georgian
topics by Brosset, Langlois, Patkanian, and others.


Bibliographie analytique des ouvrages de Monsieur Marie-Félicité Brosset, par Laurent Brosset (St.
Petersbourg, 1887), in 436 pdf pages.


Édouard Dulaurier


Les Mongols d'apres les historiens armeniens; fragments traduits sur les textes originaux, in 192 pdf
pages. This study appeared in Journal Asiatique 11(1858) pp. 192-255, 426-473, 481-508 and JA
16(1860) pp. 273-322. The author, the noted historian, Egyptologist, and Armenist, Édouard
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Dulaurier (1808-1881), translated extensive extracts from two invaluable Armenian historical
sources of the 13th century pertaining to the Mongols: Kirakos Ganjakets'i and Vardan Arewelts'i
("the Easterner").


Numismatique genéralé de l'Arménie (Paris, 1859). Langlois' study is preceded by another
noteworthy monograph, Édouard Dulaurier's Bibliothèque historique arménienne ou Choix des
principaux historiens arméniens traduits en français et accompagnés de notes historiques et
géographiques, collection destinée à servir de complément aux Chroniqueurs byzantins et slavons.


Recherches sur la chronologie arménienne, I. La chronologie technique (Paris, 1859), all that was
published, in 460 pdf pages.


Recherches sur la formation de la langue arménienne (Paris, 1871), in 188 pdf pages. This is a
French translation of K. Patkanov's Russian study, which Dulaurier annotated.


Etude sur l'organisation politique, religieuse et administrative du royaume de la Petite-Arménie,
Journal Asiatique, 5th ser., XVII, XVIII (1861), published as a separate monograph in 1862, in 160
pdf pages. Unfortunately, a genealogical table at the end is mangled.


Histoire, dogmes, traditions et liturgie de l'Église Arménienne Orientale (Paris, 1859), in 211 pdf
pages.


Bibliothèque historique arménienne, ou choix des principaux historiens arméniens, (Paris, 1858), in
588 pdf pages. French translation of Matthew of Edessa's Chronicle and its continuation by Gregory
the Priest to 1162.


Recueil des historiens des croisades, documents arméniens tome premier (Paris, 1869), French translations of
Armenian histories and chronicles relating to the Crusades, preceded by an extensive study of the kingdom of
Cilician Armenia. Matthieu d'Édesse, Grégoire le Prêtre, Basil, Nersés Schnorhali, Grégoire Dgh, Michel le
Syrien (extrait), Guiragos de Kantzag (extrait), Vartan le Grand (extrait), Samuel d'Ani (extrait), Héthoum,
Vahram d'Édesse, Héthoum II, Nersés de Lampron, le Connétable Sempad, Mardiros de Crimée, Mèkhitar de
Daschir. 992 pdf pages.


Recueil des historiens des croisades, documents arméniens tome second (Paris, 1906), French and Latin
documents relating to Cilician Armenia. Jean Dardel, Hayton (La Flor...), Haytonus, Brocardus, Guillelmus
Adae, Daniel de Thaurisio, Les Gestes des Chiprois. 1310 pdf pages.


Colophons of Armenian Manuscripts, 1301-1480, A Source for Middle Eastern History, by Avedis K. Sanjian
(Cambridge, MA., 1969), in 470 searchable pdf pages. Colophons are additions to the ends of manuscripts,
made by their copyist(s). Some contain invaluable information on local and regional events. Sanjian's
translations are selections from the magisterial publications of Levon Khachikyan, and are accompanied by
extensive glossaries.


Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին O'tar aghbyurnere" Hayastani ev hayeri
masin [Foreign Sources on Armenia and the Armenians]


Two volumes from this important series contain modern Armenian translations of relevant passages
from Syriac sources, together with invaluable introductory studies and scholarly notes:



https://archive.org/details/numismatiquegnr00langgoog

https://archive.org/details/recherchessurla01dulagoog

https://archive.org/details/recherchessurla02dulagoog

https://archive.org/details/tudesurlorganis00dulagoog

https://archive.org/details/histoiredogmest00unkngoog

https://archive.org/details/bub_gb_678HAAAAIAAJ/page/n7

https://www.archive.org/details/RecueilDesHistoriensDesCroisadesDocumentsArmeniensTomePremier

https://www.archive.org/details/RecueilDesHistoriensDesCroisadesDocumentsArmeniensTomeSecond

https://archive.org/details/Sanjian1969Colophons





Ասորական աղբյուրներ Asorakan aghbyurner [Syriac Sources] I (Erevan, 1976), in 479 pdf
pages. Translation, study, and notes by H. G. Melkonyan. Translated selections from the sixth
century historians Mshikha Zekha, Joshua the Stylite, Zakaria Rhetor, and John of Ephesus.


Ասորական աղբյուրներ Asorakan aghbyurner [Syriac Sources] II. Անանուն Եդեսացի
ժամանակագրություն Ananun Edesats'i zhamanakagrut'yun [Chronicle of the Anonymous
Edessan] (Erevan, 1982), in 269 pdf pages. This a 13th century chronicle of importance for the
Saljuq domination, the Crusades, the Armenian principalities of Northern Syria, and other topics.
Translation, study, and notes by L. H. Ter-Petrosyan.


Five volumes contain modern Armenian translations of Byzantine sources, together with invaluable
introductory studies and scholarly notes. All five volumes are the work of the great Byzantinist
Hratch Bartikyan:


Prokopios Kesarats'i [Procopius of Caesarea] (Erevan, 1967), in 384 pdf pages.


Kostandin Tsiranatsin [Constantine Porphyrogenitus] (Erevan, 1970), in 444 pdf pages.


Hovhannes Skilits'ea [John Skylitzes] (Erevan, 1979), in 525 pdf pages.


T'eop'anes Xostovanogh [Theophanes Confessor] (Erevan, 1983), in 415 pdf pages.


T'eop'anesi Sharunakogh [Theophanes Continuator] (Erevan, 1990), in 438 pdf pages.


Three volumes contain modern Armenian translations of Arabic sources, together with invaluable
introductory studies and scholarly notes:


Yaqut al-Hamawi, Abu'l Fida, Ibn Shaddad (Erevan, 1965), A. T. Nalbandyan, translator and editor,
in 366 pdf pages.


Ibn al-Athir (Erevan, 1981), Aram Ter-Ghewondyan, translator and editor, in 445 pdf pages.


Արաբ մատենագիրներ Թ-Ժ դարեր Arab matenagirner T'-Zh darer [Arab Authors of the
9th-10th Centuries] (Erevan, 2005), Aram Ter-Ghewondyan, translator, in 706 pdf pages.


Three volumes contain modern Armenian translations of Ottoman Turkish sources of the 16-18th
centuries, accompanied by scholarly introductions, notes, and lexicons. All three volumes are the
work of the great Turkologist A. X. Safrastyan:


Թուրքական աղբյուրները Հ. 1 (Erevan, 1961), in 402 pdf pages. Contents include the
chroniclers Pechevi, Naima, Rashid, Chelebi-Zade, Suphi, Sami, Shakir, Sulayman-Izdi, Vassef,
Ahmed Chevdet-Pasha.


Թուրքական աղբյուրները Հ. 2 (Erevan, 1964), in 335 pdf pages. Contents include the
chroniclers Gharib Chelebi, Seloniki Mustafa, Solak Zade, Shani Zade, Munejjim Bashi, Feridun
Bey, Kochi Bey.


Թուրքական աղբյուրները Հ. 3 (Erevan, 1967), in 347 pdf pages. Extracts from the writings
of Evliya Chelebi (1611-1682), Ottoman Turkish officer and diplomat.
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Five volumes from the important series Հայ Ժողովրդի Պատմություն Hay zhoghovrdi patmut'yun
[History of the Armenian People] (Erevan, Armenia) cover earliest times through the 19th century. Each
volume is the work of multiple authors.


Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 1 (Erevan, 1971), S. T.
Eremyan, editor, in 1012 searchable pdf pages. Devoted to Remote and Classical Antiquity: earliest
times through the second century A. D.


Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 2 (Erevan, 1984), S. T.
Eremyan, editor, in 782 searchable pdf pages. Devoted to the third-ninth centuries.


Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 3 (Erevan, 1976), B. N.
Arakelyan, editor, in 1036 searchable pdf pages. Devoted to the ninth-fourteenth centuries.


Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the Armenian People], volume 4 (Erevan, 1972), L. S.
Khachikyan, editor, in 687 pdf pages. Devoted to the fourteenth-eighteenth centuries.


Volume 5 in this series, covering the period from 1801 to 1870, has been split in two for
manageability. Հայ ժողովրդի պատմություն Hay zhoghovrdi patmut'yun [History of the
Armenian People], volume 5 (Erevan, 1974), Zh. P. Aghayan, editor.


Հայ Ժողովրդի Պատմություն, Հ. 5a. 
Հայ Ժողովրդի Պատմություն, Հ. 5b.


Cultural History


Sections dealing with culture and the arts from the above volumes are available as separate pdf files,
indexed and searchable. Multiple authors.


From volume 1 (Erevan, 1971), earliest times through the second century A.D., in 162 pdf pages.


From volume 2 (Erevan, 1984), the third-ninth centuries, in 327 pdf pages.


From volume 3 (Erevan, 1976), the ninth-fourteenth centuries, in 326 pdf pages.


From volume 4 (Erevan, 1972), the fourteenth-eighteenth centuries, in 256 pdf pages.


From volume 5 (Erevan, 1974), the period 1801-1870, in 187 pdf pages.
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Selected Writings of


Nicholas Adontz 
 Babken Arakelyan 


 Garnik Asatrian 
 Hratch Bartikyan 
 Paul Z. Bedoukian 


 Peter Charanis 
 Sirarpie Der Nersessian 


 Igor M. Diakonoff 
 Suren T. Eremyan 
 Nina G. Garsoïan 
 Robert H. Hewsen 
 Levon Khachikyan 
 Ervand Lalayan 


 Krikor Vardapet Maksoudian


Hagop Manandian 
 H. A. Martirosyan 
 Vladimir Minorsky 
 Matti Moosa 


 Armen Petrosyan 
 Boris Piotrovsky 
 G. X. Sargsyan 


 A. H. Sayce 
Aram Ter-Ghewondyan 


 G. A. Tiratsyan 
 Cyril Toumanoff 


 Speros Vryonis, Jr.


Norman H. Baynes 
 John Andrew Boyle 
 E. W. Brooks 


 E. A. Wallis Budge 
 J. B. Bury 


 Frederick Cornwallis Conybeare 
 O. M. Dalton 


 Charles Diehl 
 Robert Drews 


I. J. Gelb 
 Cyrus H. Gordon 


 Hans G. Güterbock


Ellsworth Huntington 
 Samuel Noah Kramer 
 Stanley Lane-Poole 


 Guy Le Strange 
 Daniel David Luckenbill 


 A. Leo Oppenheim 
 William M. Ramsay 
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Journal Indices


HA Ts'ankk' 1887-1961. Indices for the Armenological journal Հանդէս Ամսօրեայ Hande's
Amso'reay (Vienna), for the years 1887-1961, in 56 pdf pages.


AH Ts'ankk' 1896-1916. Indices for Ազգագրական Հանդէս Azgagrakan Hande's
[Ethnographic Review] (Shushi and Tiflis), 1895/1896-1916, in 176 pdf pages.


BM Ts'ankk' 1941-2014. Indices for Բանբեր Մատենադարանի Banber Matenadarani
[Journal of the Matenadaran] (Erevan), for the years 1941-2014, in 51 pdf pages.


PBH Ts'ankk' 1958-2015. Indices for Պատմա-բանասիրական հանդես Patma-
banasirakan handes [Historico-Philological Journal] (Erevan), for the years 1958-2015, in 824 pdf
pages.


Lraber Ts'ankk' 1966-2015. Indices for Լրաբեր հասարակական գիտությունների
Lraber hasarakakan gitut'yunneri [Bulletin of Social Sciences] (Erevan), for the years 1966-2015,
in 858 pdf pages.


Journals


The Armenological journal Պատմա-բանասիրական հանդես Patma-banasirakan handes
[Historico-Philological Journal] (Erevan, Armenia) is now Open Access: Պատմա-բանասիրական
հանդես.


The journal Լրաբեր հասարակական գիտությունների Lraber hasarakakan gitut'yunneri
[Bulletin of Social Sciences] (Erevan, Armenia) is now Open Access: Լրաբեր հասարակական
գիտությունների.


Articles from the serial Banber Matenadarani [Journal of the Matenadaran], may be downloaded from this
page of the Matenadaran's website: Բանբեր Մատենադարանի.
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Our Latest Uploads to Internet Archive, most recent at the top of the list.
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